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R O M Â N I A  

Povești din Țara Făgărașului 
Brașov – Cetatea Feldioara – Șona – Ansamblul de instalații din Lisa – Mănăstirea Sâmbăta – Avrig –    Castelul de Lut Valea 

Zânelor – Cincșor – Cârța – Cârțișoara – Transfăgărășan – Bâlea Cascadă – Șinca Veche – Cetatea Făgărașului 

 

249 € / persoană/ program 
 

 

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

 8.05, 15.05, 25.09, 2.10, 9.10.2023 

 

 

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

 4 nopti̦ de cazare la Complex Albota 

4*, la poalele Munti̧lor Făgăras ̧ 

 Mic dejun si̦ cină + un pahar de apă 

si̦ vin la masă  

 Vizite conform descrierii  

 Transport cu autocar/ microbuz  

modern, cu climatizare  

 Ghid in̂soti̦tor pentru in̂treaga 

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  

 Cârta̦ – Cârti̦so̦ara – Transfăgărăsa̦n - 

Bâlea Cascadă: 25 euro/ persoană 

(telecabina nu este inclusă in̂ tarif)  

 

O vorbă in̂țeleaptă spune că "trebuie să cunoști trecutul pentru a in̂țelege 

prezentul". Iar nimic nu ilustrează mai bine acest lucru ca o călătorie in̂ 

Țara Făgărașului, o zonă care mustește de legende și locuri in̂tipărite 

adânc in̂ istoria noastră. Un exemplu ar fi să vezi cu ochii tăi complexul de 

instalații de prelucrare a lânii “La vâltori”, unde meșterii țesători se in̂trec 

in̂ măiestrie in̂că de la 1850. Sau să te minunezi odată intrat in̂ casa lui 

Badea Cârțan din Cârțișoara, țăranul simbol al luptei pentru independența 

românilor din Transilvania. Sau să te plimbi pe șerpuitul Transfăgărășan, o 

plăcere musai de bifat. Sau să simți dacă movilele de la Șona sau altarele 

rupestre de la Șinca Veche sunt sau nu nuclee energetice unicat. Sau să iț̂i 

odihnești privirile pe Castelul de Lut din Valea Zânelor, loc ce pare desprins 

din basme. Și după ce ai fost martorul atâtor povești minunate, să iț̂i lași 

pașii purtați in̂tr-o drumeție prin Făgăraș. Ce poate fi mai frumos?  

 

Ce te va încânta în această călătorie 

 Spectaculosul Transfăgărășan care îți taie respirația, la propriu și la figurat  

 Încărcarea cu energie pe culmile “piramidelor” de la Șona, la pachet cu 

drumeția, fierăria-galerie și ceva dulce 

 Cetatea Făgărașului și-o întâlnire de taină cu principesa pasionată de 

gastronomie, Anna Bornemisza 

 Grădina imperială de la Avrig: împărtășești pasiunea baronului Brukenthal 

pentru peisagistică, afli de ce o considera metodă didactică mistică, în cinstea 

cărei flori organiza un bal sau care era fructul său preferat 

 Terapia cabalină de la ferma Brândușa, la poalele Făgărașului 

 Abație cisterciană de la Cârța și cultul cistercienilor ce au ridicat-o 

 Cazarea la păstrăvărie unde te vor bucura culorile de sezon și panorama 

munților surprinsă direct de pe balcon 

 

Program 

 Ziua 1: București – Brașov – Cetatea Feldioara (aprox. 310 km) 

Pornim la drum de dimineață și trecem munții spre Țara Făgărașului. Oprim în 

Brașov pentru un tur ghidat prin fostului burg medieval și prin Șchei, spațiu al 

comunității românești forțate a locui separat. Recent renovata cetate Feldioara 

este prilejul perfect pentru un nou popas. Aflăm istoria Cavalerilor Teutoni, 

ordin religios militar și de constructori pasionați. Spre după-amiză descindem, 

pentru următoarele 4 nopți, la poalele Munţilor Făgăraş. 
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B I N E  D E  S ̦ T I U T   

 Plecările pe acest program se fac din 

Bucuresți, dimineata̦ la 7.00, de la 

Terminalul MementoBUS, situat in̂ 

spatele Autogării IDM, vis-à-vis de 

Magazinul IDM si̦ Gara Basarab (acces 

dinspre Șos. Orhideelor/ Pod 

Basarab). 

 Turisții se vor prezenta la locul de 

im̂barcare cu cel puti̦n jumătate de 

oră mai devreme fată̦ de orele de 

plecare menti̦onate. 

 Autocarele/ microbuzele 

transportatoare sunt moderne, 

echipate cu sistem audio-video, aer 

conditi̦onat, scaune rabatabile. 

 Ase̦zarea in̂ autocar/ microbuz va fi 

realizată de către ghidul in̂soti̦tor 

conform diagramelor de im̂barcare 

(in̂ functi̦e de ordinea in̂scrierii 

turisților). 

 Autocarul/ microbuzul face popasuri 

la aproximativ 3 ore. 

 Im̂barcarea/debarcarea turisților din 

microbuz/ autocar se face doar la 

stati̦ile 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 opti̦onală 

este de 20 persoane. 

 Excursia opti̦onală se achită la ghid, in̂ 

lei, la cursul BNR din ziua respectivă. 

 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 drumeti̦ile in̂ Făgăraș, vă 

rugăm să vă echipati̦ corespunzător, 

cu ghete de drumeție si̦ pelerină de 

ploaie.  



 Ziua 2: Șona – Ansamblul de instalații tradiționale din Lisa – 

Mănăstirea Sâmbăta de Sus (aprox. 120 km) 

După un mic dejun copios ne îndreptăm spre Șona, loc al curiozităților și 

trăirilor mărunte. Oprim în centrul localității în cel mai pur peisaj rural. Centru 

arhietipal cu biserică, uliță cu bănci în poartă și magazin…universal. Facem o 

plimbare prin sat, vedem o căsuță de piatră veche de peste 100 de ani, ne 

întoarcem pe firul tradiției și degustăm ceva dulce La Fierărie și descoperim 

povestea misterioaselor Piramide din Șona. În apropiere, la Lisa întâlnim cel 

mai vechi ansamblul de instalații tradiționale din țară. Perfect funcțional. 

Descoperim în ritmul susținut al utilajelor cum este prelucrat un strai, cum 

funcționează o vâltoare sau ce este un coș de îngroșat. Și dacă privim cu atenție 

în jur, remarcăm încă un detaliu interesant. În orice casă din Făgăraș urmașii 

păstrează un colț amenajat, pun pe o masă obiecte dragi, uzuale, ale celor ce i-

au precedat. Un artificiu emoționant cât să nu lase amintirea a dispărea în 

neant. Încheiem ziua la Mănăstirea Sâmbăta de Sus, remarcabilă ctitorie 

brâncovenească renăscută din propria cenușă, după atacul generalului Preiss, 

în urma răzmerițelor religioase din Ardeal. Ansamblul monahal include cea mai 

importantă școală de pictură pe sticlă din țară, o colecție unică de carte veche, 

pergamente, scrisori sau obiecte de cult, dar și atracția de suflet a pelerinilor, 

izvorul părintelui Arsenie Boca.  



 Ziua 3: Avrig – Ferma ecvestră – Castelul de Lut Valea Zânelor – 

Cincșor (aprox. 120 km) 

Începem turul de azi cu o descindere la reședința de vară a baronului 

Brukenthal din Avrig. Intrăm în Palatul inspirat de celebrul Schonbrunn și 

coborâm scara monumentală spre grădina baroc, cea frecventată odinioară de 

nobilimea europeană. Savurăm o răcoritoare sau o cafea la vechea Oranjerie 

transformată în boem restaurant și împărtășim picanterii despre principiile și 

viața singurului guvernator al Transilvaniei, pe care împărăteasa Maria Tereza 

nu l-a determinat să renunțe la religia sa. Urmăm peisajul pitoresc din valea 

Avrigului până la o ferma de echitație, pentru un prânz tihnit, o vizită și-o 

punere în temă asupra hergheliei, o ședintă foto și, de ce nu? experimentarea de 

noi senzații în șa. Nu departe descoperim un loc ce pare desprins din basme. 

Castelul de Lut din Valea Zânelor este nu doar rai al fotografilor, dar și un loc 

terapeutic tentant. Imaginează-ți râul mângâindu-ți tălpile goale în timp deguști 

un nectar natural! Ultima oprire, Cincșor. Vizităm biserica fortificată, casa 

parohială, școala și ascultăm aventuroasa poveste a metamorfozării lor. 

 

 Ziua 4: Cârța – Cârțișoara – Transfăgărășan – Bâlea Cascadă (70 km)  

Excursie opțională (extracost). Călătorim spre Cârța pentru întâlnirea rarisimă 

cu o abație cisterciană, construcție gotică impetuoasă și o incursiune în 

misterele ordinului care a înființat-o. Iubitori de austeritate, fideli principiului 

ora et labora cistercienii au părăsit Burgundia aducând se pare cu sine nu doar 

un anume soi de viță de vie, dar și morile de apă (într-o tehnică pionerat) sau 

detalii arhitecturale remarcabile. În Cârțișoara, la casa memorială Badea Cârțan, 

rezumăm șirul călătoriilor săvârșite spre Roma, Paris sau Ierusalim de către cel 

mai celebru țăran român, acreditat. Ne aventurăm într-un final, prin peisajul ce-

ţi taie respiraţia, pe spectaculosul Transfăgărășan. Îi aflăm epopeea și ne oprim 

la Bâlea Cascadă. Dar dacă vremea o permite, continuăm și luăm telecabina, 

spre lac. O călătoria cu siguranţă de neuitat! 

 

 Ziua 5: Cetatea Fagaraș – Șinca Veche – București (aprox. 280 km)  

În drumul spre casă, avem timp pentru o vizită la Cetatea Făgăraș, cămin 

fortificat al principilor transilvani, dar și loc de neagră detenție în trecutul 

apropiat. Apoi, la poalele Carpaților, cotim spre Șinca Veche pentru a afla 

secretele mănăstirii rupestre. Posibil pol energetic și parte a așa numitului 

triunghi dacic spiritual, va fi ultimul nostru popas, de bun rămas. Întoarcere în 

București spre sfârșitul zilei. 
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R E D U C E R I & S U P L I M E N T E  

 Supliment SGL: 60 euro 

 Reducere a 3-a persoană: 20 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 

 

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

  Bucuresți, Ploiesți, Braso̦v  

 

O B S E R V A Ț I I   

 Tariful afișat este pentru loc în 

cameră dublă. 

 Partajele pot fi onorate. La solicitarea 

expresă a turistului, cazarea se poate 

face într-o cameră dublă, care va fi 

partajată cu un alt turist, ales în mod 

aleatoriu de agenția de turism, dintre 

ceilalți turiști care își exprimă această 

opțiune.  

 Hotelul menționat în acest program 

poate fi modificat, în acest caz 

agenția oferind o alternativă similară. 

 Clasificarea pe stele a unităților de 

cazare este cea oficială pentru țara 

vizitată și respectă standardele locale.  

 Distribuirea camerelor se face la 

recepție și orice problemă legată de 

amplasarea sau aspectul camerei se 

rezolvă de către client direct la 

recepție, asistat de reprezentantul 

agenției.  

 

 

Complex Albota 4 
www.albota.sobis.ro 

 Localizare 

Complexul Păstrăvăria Albota beneficiază de o amplasare idilică în Munții 

Făgăraș, între Sibiu și Brașov. 

 

 Facilitățile hotelului 

Complexul găzduiește o brutărie, o măcelărie şi un iaz cu păstrăv. Aici se 

obţin alimente naturale şi ecologice, printr-un lanţ natural în care fiecare 

verigă este producţie proprie. Toate aceste produse stau la baza 

mâncărurilor servite în restaurantul complexului. Păstrăvii, carnea şi 

produsele din carne provin din păstrăvăria şi ferma propie. Brânzeturile 

provin de la atelierul de prelucrat lapte/brânză din localitatea Poieniţa. 

Pâinea servită în restaurant se obţine pe vatră în brutăria de la Păstrăvărie. 

Complexul are de asemenea animale de fermă, un loc de joacă pentru copii, 

facilități de tenis de masă, sală de sport, saună, cadă cu hidromasaj și o mică 

piscină în aer liber. Cei care doresc să petreacă mai mult timp afară și să se 

bucure de aerul de munte, găsesc o terasă și o grădină generoase. 

 

 Facilitățile camerelor 

Camerele au TV cu canale prin satelit, WiFi gratuit, telefon, încălzire centrală. 

Majoritatea au balconul cu vedere deosebită spre lacurile păstrăvăriei, dar 

mai ales spre superba zonă montană Căldarea Arpăşelului. Camere sunt 

dotate cu băi moderne cu duș. 

 

   

  
 

 

 

 Prezentul program este parte integrantă a contractului de prestări servicii. 

 

 


