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R O M Â N I A  

Oltenia de sub munte 
Craiova – Cheile Oltețului– Polovragi – Horezu – Măldărești – Rezervația Trovanților – Mănăstirea Bistrița – Defileul Bistriței – 

Satul Olari – Hobița – Târgu-Jiu – Tismana – Șalina Ocnele Mari – Mănăstirile Surpatele și Dintr-un lemn – Ștefănești 

189 € 
 

D A T E  D E  P L E C A R E  

 9.05, 23.05, 13.06, 27.06, 29.08, 12.09, 

26.09.2022 

 

T A R I F U L  I N C L U D E   

 4 nopți de cazare la pensiune 4* la 

poalele Munţilor Parâng 

 Mic dejun și cină + un pahar de apă și 

vin la masa 

 Vizite conform descrierii 

 Transport cu autocar/ microbuz 

modern, cu climatizare 

 Ghid însoțitor pentru întreaga perioadă 

 

T A R I F U L  N U  I N C L U D E  

 Asigurarea storno  

 Cheltuieli personale 

 Intrările la obiectivele turistice  

 Excursiile opționale 

 

E X C U R S I I  O P Ț I O N A L E  

N E I N C L U S E  Î N  T A R I F  

 Pe urmele lui Brâncuși: 20 euro/ 

persoană 

 

B O N U S U R I  S E N I O R  V O Y A G E  

C L U B  C A R D  

 Intrare la Culele Duca și Greceanu 

 Intrare la Muzeul Horezu 

 Pentru a putea beneficia de bonusurile 

Senior Voyage, cardul trebuie 

prezentat ghidului în momentul vizitării 

obiectivelor 

Oltenia e ca o scoică ce ascunde nu una, ci un întreg șirag de perle ce 

abia așteaptă a fi descoperite; minunății arhitecturale și nu numai, 

recunoscute pentru valoarea lor ca parte a patrimoniului cultural 

universal UNESCO. Spre exemplu splendida mănăstire Hurezi, construită 

de Constantin Brâncoveanu. Sau ceramica tradițională de Horezu, pe 

care o poți descoperi cum capătă viață chiar în mâinile ceramiștilor din 

satul Olari. Natura a creat și ea minuni în partea locului, misterioasele 

"pietre vii" din Rezervația Naturală a Trovanților din Costești, unică în 

Europa. Fostele galerii romane, conacele fortificate, pleiada de schituri și 

ctitorii străvechi sunt doar câteva dintre frumusețile zonei care te vor 

face să zâmbești cu gândul la cât de frumoasă poate fi această țară.  

 

Ce te va încânta în această călătorie 

 Ma na stirea Hurezi, magnificul complex monahal construit de Brâncoveanu 

în secolul al XVII-lea, aflat pe lista Patrimoniului UNESCO 

 Lumea ceramiștilor din Olari: de la roată, la migala simbolului pictat ne 

lăsăm furați de farmecul unui meșteșug perpetuat 

 Aflii ce sunt culele, cât de bogate erau de fapt familiile boierești din Oltenia 

și cum își apa rau avuția de incursiunile otomane și de cetele de haiduci  

 Craiova, oraș cu un patrimoniu arhitectural extraordinar, palate și case 

boierești ce amintesc de Paris și un parc medaliat internațional 

 Întâlnirea cu infinitul Coloanei Fără Sfârșit și descifrarea mesajul secret 

lăsat peste timp de primul sculptor modern al lumii 

 Vila Florica, frumos conac neoromânesc, ce găzduieşte una dintre cele mai 

valoroase biblioteci private de la noi 

 

Program 

 Ziua 1: București – Craiova (aprox. 340 km) 

Plecam dis de dimineață din București iar atracția supremă a zilei este chiar 

capitala Olteniei. Oraș cu un patrimoniu interesant, Craiova deține 

curiozități și bijuterii estetice nealterate. Palatul Jean Mihail din Craiova, 

actualul Muzeu de Artă, care adăpostește o replică a Atelierului lui Brancuși 

și șapte sculpturi originale, Palatul Vorvoreni sau emblematica Mănăstire 

Coșuna sunt doar câteva dintre exemple. După intermezzo-ul pietonal prin 

centrul vechi facem o plimbare prin Parcul Romanescu. Realizarea de 

excepție a arhitectului peisagist Eduard Redont a stârnit admirația întregii 

Europe, prin medalia obținută în cadrul expoziției internaționale de la Paris. 

Castelul, lacul sau primul pod pe cabluri, suspendat, o vor stârni și pe a 

noastră, garantat! Ne îndreptăm apoi spre cazare și petrecem urmatoarele 4 

nopți la poalele Munților Parâng. 
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B I N E  D E  Ș T I U T   

 Plecările pe acest program se fac din 

București, dimineața la 7.00, de la 

Terminalul MementoBUS, situat în 

spatele Autogării IDM, vis-à-vis de 

Magazinul IDM și Gara Basarab (acces 

dinspre Șos. Orhideelor/ Pod Basarab). 

 Turiștii se vor prezenta la locul de 

îmbarcare cu cel puțin jumătate de oră 

mai devreme față de orele de plecare 

menționate. 

 Autocarele/ microbuzele 

transportatoare sunt moderne, 

echipate cu sistem audio-video, aer 

condiționat, scaune rabatabile. 

 Așezarea în autocar/ microbuz va fi 

realizată de către ghidul însoțitor 

conform diagramelor de îmbarcare (în 

funcție de ordinea înscrierii turiștilor). 

 Autocarul/ microbuzul face popasuri la 

aproximativ 3 ore. 

 Îmbarcarea/debarcarea turiștilor din 

microbuz/ autocar se face doar la 

stațiile autorizate de pe traseu. 

 Deși se fac toate eforturile pentru a 

opera tururile cum sunt prezentate, în 

unele ocazii (condiții meteo 

nefavorabile, drumuri blocate, etc.), 

poate fi necesar să facem modificări la 

traseu sau ordinea obiectivelor din 

itinerar, fără a se afecta structura 

generală a programului. 

 Grupul minim pentru a se organiza 

acest program sau excursia opțională 

este de 20 persoane. 

 Excursia opțională se achită la ghid, în 

lei, la cursul BNR din ziua respectivă. 

 Senior Voyage Club Card se acordă 

contra cost (25 euro/card) la 

achiziționarea oricărui pachet Senior 

Voyage. Cardul este nominal și valabil 

pe o perioadă de 2 ani de la data 

emiterii.  

 Tarifele excursiilor opționale includ 

transportul cu autocarul pe traseul 

indicat și ghidajul.  

 În cazul în care nu este altfel 

menționat, excursiile opționale nu 

includ vizite interioare ale obiectivelor, 

degustări sau mese de prânz.

 Pentru vizitele în peșteri, unde 

temperaturile sunt scăzute, este 

recomandat echipament 

corespunzător. 

 Ziua 2: Cheile Oltețului – Polovragi – Horezu – Măldărești (75 km)  

Ne începem ziua explorând Cheile ale Oltețului, mănăstirea și peștera 

Polovragi. Pornim apoi spre Mănăstirea Hurezi, magnificul complex monahal 

construit de Brâncoveanu în secolul al XVII-lea, aflat pe lista Patrimoniului 

UNESCO. Facem cunoștiință cu vătaful Manea, lemnarul Istrate și pietrarul 

Vucasin Caragea, ale căror chipuri au ra mas imortalizate în pridvorul 

bisericii, iar aceasta e doar una dintre curiozita țile la cașului de cult. În 

apropiere, Ma lda reștiul este renumit pentru cele doua  cule sau conace 

fortificate – Greceanu și Duca, pe care le vizita m.  Prima ne îmbie cu frescele 

Olgăi Greceanu, în a doua vizităm casa memorială a liberalului convins, 

fracmason bănuit și ministru de meserie I.G. Duca. Aflăm cât de bogate erau 

de fapt familiile boierești din Oltenia, cum își apărau avuția de incursiunile 

otomane și de cetele de haiduci, ce sunt de fapt culele și care le era rostul.  

 

 Ziua 3: Trovanții din Costești – Mănăstirea Bistrița – Defileul 

Bistrița – Olari (aprox. 90 km)  

Ne îndreptăm pașii spre Rezervația Naturală a Trovanților din Costești, în 

căutarea așa numitelor “pietre vii” dar și a poveștii lor. Formațiuni cu 

structură asemănătoare stalactitelor și stalagmitelor din peșteri, trovanții nu 

vor înceta prea curând să stârnească un viu interes. În plus, tendința de 

creștere spontană, din centru spre periferie, aduce aproape cu un act de 

magie. Ne încărcăm așadar cu puțină euforie și dacă vremea permite, 

ascendem prin munți spre Mănăstirea Bistrița ctitoria boierilor Craiovești. 

Admirăm paleta de culoare și tehnica frescelor, semnate de maestrul 

Gheorghe Tattarescu, iar apoi testăm parțial Cheile Bistriței. Odată ajunși în 

satul Olari întâlnim familiile autentice de ceramiști, care au știut prin 

inspirația și îndemânarea lor să-și claseze îndelung practicatul meșteșug pe 

harta Patrimoniului cultural imaterial UNESCO. Ocazie excelentă pentru 

admiratori să achiziționeze un suvenir original.  

 

 Ziua 4: Hobița – Târgu-Jiu – Tismana (aprox. 160 km) 

Excursia opțională de astăzi (extracost) e o invitație la miracol. Pentru că, să 

mergi pe urmele sculptorului care în timpuri de formă făra fond a reușit să 

redea fondul eliberat de formă cam asta e - un miracol! Poposim mai întâi în 

Hobița, locul copilăriei lui Brâncuși, care se confundă cu reperele artei sale. 

Ce e stâlpul pridvorului dacă nu o coloană a infinitului în devenire? Pornim 

apoi spre Târgu Jiu, care se mândrește cu o neprețuita  atracție – sculpturile 

monumentale, de o uimitoare simplitate, realizate de artist la sfârșitul anilor 

1930. Deși majoritatea lucra rilor sale sunt expuse în muzee din Franța, 

Londra, New York și Philadelphia, suntem norocoși sa  putem admira câteva 

și la noi acasa . Foarte populare, dar nu pe deplin deslușite Masa tăcerii, 

Poarta Sărutului sau Coloana Fără Sfârșit, ascund încă nebănuite conotații.   

Cuprindem simbolistica fiecărei opere în timp ce reflectăm la parcursul 

fulminant al artistului și ne facem o idee despre cum a fost posibil ca un 

român să cucerească lumea internațională a artei. Încheiem periplul cu vizita 

la Tismana, cel mai vechi așezământ din Țara Românească. Amintim doar de 

prima școală de copiști și caligrafi, misiunea de seif al Tezaurului transportat 

ulterior către Moscova sau starețul-martir Gherasim, lider al Mișcării de 

Rezistență din Oltenia.  

 

 Ziua 5: Mănăstirile Surpatele și Dintr- un lemn – Salina Ocnele Mari 

– Ștefănești (aprox. 310 km) 

Pornim spre București dar asta nu înseamnă că ne așteaptă o zi mai puțin 

efervescentă. Facem popas la Mănăstirile Surpatele și Dintr-un Lemn și 

intrăm în Salina Ocnele Mari pentru a explora fostele galerii romane. Trecem 

într-un final, pragul Vilei Florica din Ștefănești. Longevivă și activă în viața 

politică românească, familia Brătianu a ridicat aici un loc de suflet. Superbul 

conac cu 40 de încăperi, finisaje de lemn, basoreliefuri și frize avea însă să se 

dovedească și loc al marilor decizii. Revenim în București spre seară. 
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R E D U C E R I & S U P L I M E N T E  

 Supliment SGL: 50 euro 

 Reducere a 3-a persoană: 15 euro 

 Copil 0-2.99 ani: gratuit 

 Copil 3-11.99 ani: plătește doar 50 

euro (în cameră cu 2 adulți, fără pat 

suplimentar) 

 Persoanele cu vârsta sub 55 ani 

beneficiază de aceleași tarife la 

programele Senior Voyage România 

 

 

O B S E R V A Ț I I   

 Tariful afișat este pentru loc în 

cameră dublă. 

 Unitatea de cazare menționată în 

acest program poate fi modificată, în 

acest caz agenția oferind o alternativă 

similară. 

 Ca urmare a pandemiei 

coronavirusului, partajalele nu pot fi 

onorate in 2022. 

 

 

P U N C T E  D E  Î M B A R C A R E  

  București 

 

Pensiunea La Maria 4 
www.pensiunealamaria.ro 

 

 Localizare 

Pensiunea La Maria este situată la o altitudine de 500 m în mijlocul naturii, 

în satul Poienari, la poalele munțiilor Parang și oferă o panoramă unică a 

lanțului muntos. Datorită poziției sale se pot vedea vârfurile Cerbul (1600 

m), Păpușa (2136 m), Parângul Mare (2519 m), precum și întregul peisaj 

muntos cu așezările rurale (Crasna, Cernădia, Baia de Fier). Liniștea, 

verdeața și fumusețea locurilor fac din pensiune un loc perfect de odihnă și 

petrecerea timpului în aer liber.  

 

 Facilitățile pensiunii 

Restaurantul pensiunii servește bunătăți tradiționale românești. Dacă 

dorești să petreci mai mult timp în aer liber și să savurezi aerul proaspăt de 

munte, te așteaptă o terasă generoasă, o grădină bine întreţinută cu hamace, 

ciubere dacice și șezlonguri, masă de tenis și loc de joaca dacă veniți însoțiți 

de copii. Oaspeții au la dispoziţie WiFi gratuit.  

 

 Facilitățile camerelor 

Camerele oferă vedere la munte sau la grădină și includ TV cu ecran plat. 

Toate camerele au baie privată cu cadă sau duș, articole de toaletă gratuite și 

uscător de păr. 
 

   
 

   

află mai multe pe 

https://christiantour.ro/programe-senior-voyage 

 

Prezentul program este parte integrantă a contractului de prestări servicii. 

 


