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R O M Â N I A  

Sibiul și cetățile de basm ale Transilvaniei 
Sibiu – Sibiel – Biertan – Richiș – Moșna – Mediaș – Cisnădioara – Muzeul Astra – Rășinari – Cetatea Câlnic – Casa Memorială 

Lucian Blaga din Lancrăm – Cetatea Alba Carolina – Muzeul Brukenthal 

179 € 
 

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

 16.05, 30.05, 13.06, 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 pensiuni 3* în 

Mărginimea Sibiului, la Sibiel  

 Mic dejun și cină + un pahar de apă și 

vin la masă  

 Seară ca la stână cu program folcloric, 

muzică de petrecere și bucate alese  

 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, 

degustările de produse locale sau 

biletul de tramvai 

 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  

 Cetatea Câlnic, Casa Memorială   Lucian 

Blaga din Lancrăm și Cetatea Alba 

Carolina: 25 euro/ persoană (biletele de 

intrare la obiective nu sunt incluse) 

 

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 Muzeul de Icoane pe     Sticlă 

 Intrare la Biserica Fortificată Alma Vii 

 Pentru a putea beneficia de bonusurile 

Senior Voyage, cardul trebuie 

prezentat ghidului în momentul vizitării 

obiectivelor 

Transilvania este un ținut "ca-n povești". Și când poveștile românilor, 

sașilor și maghiarilor sunt puse la un loc timp de secole, iese o minunăție 

de basm cu biserici fortificate gotice, palate baroce, orașe medievale și 

fațade de case de lut ars colorat, care te îmbie să tot vii și revii, să te 

încarci de frumusețe și bucurie din partea locului. Un loc aparte în acest 

peisaj îl ocupă Sibiul, bijuterie arhitecturală ale cărei străzi pitorești și 

muzee te poartă pe tărâmuri medievale, pline de farmec și chef de 

descoperire. Târnavele vin fiecare în parte cu inovația sa, răsarită din 

binecunoscuta competiție săsescă, în timp ce în satele Mărginimii te va 

aștepta întodeauna poarta deschisă, masa întinsă și petrecerea 

după…ușă.   

 

Ce te va încânta în această călătorie 

 Bisericile fortificate săsești: descoperi chipurile misterioase din interiorul 

bisericii fortificate Richiș, ferecătura-pecete de pe ușa sacristiei din 

Biertan sau arlechinii din tavan la Moșna  

 Sibiu, fostă Capitală Culturală Europeană și bijuterie arhitecturală cu piețe 

largi, muzee de mare valoare și străzi animate  

 Plimbarea cu tramvaiul retro care duce din Dumbrava Sibiului la Rășinari, 

scenă mobilă pentru multe evenimente culturale 

 Experiența degustării cu produse locale udate cu rachiu în Turnul 

Slăninilor din Moșna 

 Alba Carolina, superba cetate restaurată din Alba Iulia, pusă la patru ace cu 

ocazia Centenarului  

 Cazarea pe uliță, într-o ambianță prietenoasă cu excelente mâncăruri 

gătite în casă și aerul patriarhal al Sibielului 

 

Program 

 Ziua 1: București - Sibiu – Sibiel (aprox. 310 km) 

Plecam dis-de-dimineață din București și îi ținem tovărășie Oltului, pe 

pitoreasca sa vale. Ne oprim la Sibiu pentru a privi orașul în ochi și a-l lăsa la 

rându-i să ne ademenescă. Facem un tur agale prin piațetele sale, Mare, Mică 

și Huet, trecem peste Podul Minciunilor și gustăm poate cea mai apetisantă 

supă-cremă de ardei copți. Privim munții Cibinului sau crestele Făgărașilor 

de la înalțimea turnurilor medievale, mai scunde (Turnul Sfatului) sau mai 

înalte precum cel al Bisericii Evanghelice impozante. Aflăm povestea calfelor 

călătoare și admirăm Pasajul Scărilor și zidurile cetății la final. Nu după mult 

timp, satele Mărginimii Sibiului curprind orizontul. Vom fi găzduiți la Sibiel 

pentru următoarele 4 nopți. 
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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.

 Ziua 2: Din turn în turn pe Târnave (aprox. 240 km) 

Astăzi vă propunem o incursiune prin ţinutul cetăților fortificate și vom 

explora Valea Târnavelor. Vom privi farmecul colinelor terasate, pline 

cândva cu viță de vie și vom descoperi de ce Prinţul Charles al Marii Britanii 

este fascinat de această zonă. Ascultăm poveşti fascinante legate de viaţa 

coloniştilor saşi, virtuțiile și capcanele unui sistem legislativ cu tușe 

alambicate și implicațiile semnelor de vecinătate. Facem prima oprire la 

cetatea Biertan, cea mai spectaculoasă dintre lăcașurile de cult fortificate și 

sit Unesco actual. Biserica fortificată din deal e singura care mai trăiește 

ocazional miracolul ocupării stranelor, integral. Cu deosebire toamna, cand 

enoriasii săi se revin din lumea largă pentru întâlnirea anuală. Continuăm 

spre Richiș, unde descoperim un tărâm ezoteric intrigant, sursă de mituri și 

de hazlie poveste. Apoi ne așteaptă o degustare cu produse locale udate cu 

rachiu în Turnul Slăninilor din Moşna. Încheiem periplul zilei la Mediaș, 

imagine tipică a unui burg medieval cu fortificații puternice străjuite de 

turnuri și bastioane. Dar Mediaș nu este o cetate oarecare; dincolo de 

zidurile sale, orașul păstrează legende și simboluri care vor fi dezvăluite în 

timpul unei plimbări prin centrul vechi.  

 

 Ziua 3: În plimbare cu tramvaiul de la Muzeul Astra la Rășinari 

(aprox. 90 km)  

După un mic dejun copios, nu pierdem șansa de a ne înviora urcând relaxat 

spre cetatea țărănească a Cisnădioarei, pe urmele cistercienilor ce-au 

deținut-o la un moment dat. Apoi descoperim la Dumbrava Sibiului, cel mai 

frumos spațiu expozițional în aer liber și tărâm cu minuni ale creației 

populare autohtone. Un muzeu fascinant, care trebuie neapărat inclus în 

lista obiectivelor de vizitat...şi asta nu o spunem noi, ci însuşi Ghidul Verde 

Michelin, care oferă Muzeului Astra 3 stele. După ce am vizitat muzeul luăm 

tramvaiul cu aspect retro, alunecând lin pe liziera pădurii spre Rășinari, 

localitate cu state vechi, istorie tulbure, suflet viu românesc și un festival al 

brânzei și țuicii despre care nu puțini vorbesc. Vizităm biserica Sf. 

Paraschiva, cea cu frescă exterioară, o raritate în zonă, aflăm legatura 

Mitropolitului Andrei Șaguna cu mica localitate și povestim despre cei ce-au 

dat Rășinarii lumii ca veste, scriitorul și politicianul Octavian Goga și 

filosoful, Emil Cioran, ambii născuți aici. Casele lor, altă poveste! 

 

 Ziua 4: Cetatea Câlnic, Casa Memorială   Lucian Blaga din Lancrăm și 

Cetatea Alba Carolina (aprox. 160 km) 

Fie ne relaxăm, fie ne răsfățam cu o excursie opțională. Descoperim Cetatea 

Țărănească Câlnic, nespus de frumoasă, inclusă în patrimoniul UNESCO. 

După, facem un popas în satul lacrimei lui Blaga, Lancrăm. Pătrundem în 

casa, dar și în recentul Memorial, vizionar gândit din perspectiva design-ului 

ambiental. Apoi ne îndreptăm spre destinația mult așteptată! Ne așteaptă o 

incursiune în Alba Carolina – cetatea restaurată din Alba Iulia, pusă la patru 

ace cu ocazia Centenarului. Contemplăm Catedrala Încoronării, Sala și 

Muzeul Unirii, Statuia Ecvestră a lui Mihai Viteazul și Obeliscul închinat lui 

Horia, Cloșca și Crișan, facem traseul porților monumentale și pe cel al 

fortificațiilor. Vizităm obiectivele romane ale castrului Apulum, aflăm 

povestea Marchizul de Vauban, geniul militar din spatele fortificațiilor și ne 

lăsăm sufletul să se încarce de istoria orașului. 

 

 Ziua 5: Muzeul Brukenthal – București (aprox. 280 km) 

După micul dejun ne luăm la revedere de la gaze, dar nu și de la program. 

Unul încă generos încărcat. La Sibiel privim cu nesaț colecția icoanelor pe 

sticlă, Mărul de aur, vizibil ancorat, mărturie a industriei ospitalității în sat și 

oprim la Sibiu încă o dată. E timpul pentru o vizită la Palatul Brukenthal, 

muzeul născut din pasiunile celebrului său proprietar. Cel mai rafinat și 

cunoscut edificiu al colecțiilor de artă din Ardeal. 
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R E D U C E R I & S U P L I M E N T E  

 Supliment SGL: 35 euro 

 Reducere a 3-a persoană: 10 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, Pitești, Râmnicu Vâlcea  

 

Pensiuni Sibiel 3 
 

 Localizare 

Pensiunile se găsesc în Sibiel, răspândite într-o vale pitorească, înconjurată 

de munţi, aproape de păduri de pini și arini. Sibielul face parte din zona 

pastorală Mărginimea Sibiului, încununată cu distincția de „Destinație 

Europeană de Excelență pentru Turism și Gastronomie”. De departe cel mai 

renumit obiectiv turistic al satului este Muzeul de Icoane pe Sticlă, cu cea 

mai mare colecție de icoane pe sticlă din Transilvania; mii de turişti din 

lumea întreagă i-au trecut pragul.  

 

 Facilitățile pensiunilor 

Proprietățile oferă sală de mese/ restaurant și servesc preparate din 

bucătăria tradiţională românească. Aici veți găsi o ambianță prietenoasă și 

relaxantă și mâncăruri excelente gătite în casă.  
 

 Facilitățile camerelor 

Camerele oferă televizor şi băi moderne cu duș.  

 

  

 
 

 
 

 

 
află mai multe pe 

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

 

Prezentul program este parte integrantă a contractului de prestări servicii. 

 


