
 
 
 
 
 
 

 

Transalpina si Cazanele Dunarii 
 

Drumul Regelui si Drumul Dunarii  
 

Program 
 
TRASEU: Bacau – Onesti – Brasov – Sibiu – Alba Iulia – Transalpina – Targu Jiu – Orsova – 
Cascada Bigar – Hunedoara – Deva – Sighisoara – Sovata – Praid – Piatra Neamt – Bacau 
 
Ziua 1: Bacau – Onesti – Brasov – Sibiu – Alba Iulia 
 
Imbarcare ora 06:30 parcare hotel Moldova. Incepem calatoria spre Ardeal si ne deplasam spre 

Brasov – scurt popas(1 h) in Piata Sfatului: Turnul cu ceas, Biserica Neagra. Continuam spre Sibiu,  

unul dintre cele mai reprezentative orase ale Romaniei, atat cultural cat si turistic. Tur pietonal: 

Piata Mare, Turnul Sfatului, Piata Mica, Podul Minciunilor, Catedrala Evanghelica. Dupa pauza de 

pranz ne indreptam spre Alba Iulia, unde facem un tur pietonal: Cetatea Alba Carolina, Poarta 

Monetariei Principatului Transilvaniei, Tabara Militara, Platforma de Artilerie si locul de belvedere, 

Sala Unirii (locul in care s-a semnat Actul Unirii Transilvaniei cu Romania – 1918), Catedrala 

Ortodoxa (aici au fost incoronati Maria si Ferdinand ca Regi ai Romaniei Mari). 

Cazare hotel 3 stele in Alba Iulia. 
 
Ziua 2: Alba Iulia – Transalpina – Targu Jiu 
 
Mic dejun. Parasim Alba Iulia si urmam urcusul pe Transalpina, cel mai inalt drum rutier din 

Romania, care atinge altitudinea maxima de 2.145 m in Pasul Verde. Aceasta traverseaza Muntii 

Parang de la nord la sud. Scurt popas la Obarsia Lotrului pentru o frumoasa priveliste asupra 

cadrului natural. Lasam in urma Drumul Regelui ce uneste Transilvania de Oltenia si sosim in Targu 

Jiu. Tur pietonal: Ansamblul monumental inchinat eroilor cazuti in timpul Primului Razboi Mondial, 

format din trei componente monumentale: Masa Tacerii, Coloana fara sfarsit si Poarta Sarutului – 

capodopere semnate de marele Constantin Brancusi. Continuam cu Casa Memoriala Ecaterina 

Teodoroiu si Casa Muzeu Constantin Brancusi. Cazare hotel 3 stele Targu Jiu. 
 
Ziua 3: Targu Jiu – Orsova – Cascada Bigar – Baile Herculane 
 
Mic dejun. Plecam dis-de-dimineata spre locul unde fierbe Dunarea. Ne imbarcam intr-o frumoasa 

croaziera de-a lungul careia vom fotografia Basorelieful lui Decebal, cea mai inalta sculptura in 

piatra din Europa, Cazanele Mici, Cazanele Mari, Tabula Traiana – placa memoriala ridicata de 

Traian in cinstea victoriei Imperiului Roman asupra dacilor si Manastirea Mraconia, o superba 

manastire care impresioneaza prin pozitionare si care ne da impresia ca ne aflam intr-un lacas de 

cult de la Muntele Athos. Calatorim spre Cascada Bigar, o minunata cascada care face parte din 

Parcul National Cheile Nerei-Beusnita – aici avem parte de una dintre cele mai spectaculoase 

caderi de apa din lume. Peisajul iesit din comun este creat de un izvor subteran care curge peste o 

stanca acoperita de muschi. Cazare hotel 3 stele Baile Herculane - Orsova 
 
Ziua 4: Baile Herculane – Castelul Corvinilor – Cetatea Deva – Sighisoara 
 
Mic dejun. Ne imbarcam in autocar spre Castelul Corvinilor, casa regelui Ungariei, Matei 
Corvinul. Cetatea medievala a Hunedoarei este una dintre cele mai importante monumente 
de arhitectura gotica din Romania, fiind inclusa in top 10 Destinatii de basm ale Europei. 
Continuam spre alta cetate medievala a Transilvaniei, Cetatea Deva. Urcarea se face cu 
telecabina – trecerea cea mai primejdioasa in Transilvania impresioneaza prin privelistea 
minunata asupra muntilor Apuseni si Poiana Rusca. Dupa pauza de pranz ne indreptam spre 
Sighisoara unde facem un tur pietonal: Piata Cetatii, Turnul cu Ceas, Turnul Fierarilor, 
Cizmarilor si Scara Acoperita a Scolarilor. Cazare hotel 3 stele in Sighisoara. 
 
Ziua 5: Sighisoara – Sovata – Praid – Lacu Rosu – Piatra Neamt – Bacau 

 
 

 

Perioada:  
19.06-23.06.2019  
24.07-28.07.2019 

(4 nopti / 5 zile) 
 

Plecare din Bacău 
 

900 Lei/pers. 
Loc in dubla/tripla 

 
SE ACCEPTA VOUCHERE DE VACANTA  

 
 

SERVICII INCLUSE 
 
• Transport cu autocar licentiat, 48 locuri 

pentru turisti  
• 1 noapte cazare cu mic dejun hotel 3 

stele Alba Iulia  
• 1 noapte cazare cu mic dejun hotel 3 

stele Targu-Jiu  
• 1 noapte cazare cu mic dejun hotel 3 

stele Baile Herculane - Orsova  
• 1 noapte cazare cu mic dejun hotel 3 

stele Sighisoara  
• Tururi pietonale: Sibiu, Sighisoara, 

Brasov, Targu Jiu, Alba Iulia, 
• Ghid insotitor din partea agentiei 
• Croaziera pe Dunare 
 

SERVICII NEINCLUSE 
 
• Taxe de intrare la obiectivele turistice si 

nici ghizii locali pentru acestea 
• Alte mese decat cele incluse in program 
 

SUPLIMENTE 
 
• Supliment single: 540 lei 
 
Grup minim: 40 platitori (pentru mai 
putini platitori tariful se recalculeaza) 
 

CONDIȚII FINANCIARE 
 
TERMENE DE PLATĂ - OFERTA STANDARD: 

 
- 30% din prețul pachetului turistic în 2 zile 

de la înscriere sau emitere factură;  
- 30% din prețul pachetului turistic cu minim  

30 zile înaintea plecării;  
- 40% din prețul pachetului turistic cu minim  

15 zile înaintea plecării. 

 
Prezentul program este parte integrantă a 
contractului de prestări servicii. 

 
Mic dejun. Pornim spre Statiunea Sovata, unde facem un scurt popas. Ne plimbam de-a lungul Lacului Ursu. Continuam spre alt frumos lac, 
Lacul Rosu – baraj natural format in urma prabusirii unui versant, la poalele Muntelui Hasmasu Mare, de unde izvorasc raurile Olt si Mures. 
Traversam Cheile Bicazului, un triumf al naturii si sosim acasa, dupa o minunata calatorie.  


