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R O M Â N I A  

Țara Buzăului, un ținut de poveste mai aproape decât crezi 
Crucea Manafului – Biserica dintr-o Piatră – Castrul Roman Pietroasele – Sărata Monteoru – Valea Teancului – Buzău – 

Vulcanii Noroioși – Casa memorială Vasile Voiculescu – Biserica Bîscenii de Jos – Casa cu Blazoane de la Chiojdu – Conacul 

Marghiloman – Mănăstirea Berca – Muzeul Chihlimbarului – Ansamblul rupestru Aluniș – Tabăra de sculptură de la Măgura – 

Mănăstirea Ciolanu – Biserica Bradu – Schitul Cetățuia – Crama Pietroasele 

 

159 € 
 

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

 20.06, 5.09, 26.09.2022 

 

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

 3 nopți de cazare la hotel 4*  în centrul 

Buzăului 

 Mic dejun și cină + un pahar de apă și 

vin la masă 

 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 

 

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 Casa Memorială Vasile 

Voiculescu 

 Pentru a putea beneficia de bonusurile 

Senior Voyage, cardul trebuie 

prezentat ghidului în momentul vizitării 

obiectivelor 

Lași în urmă zarva capitalei și, la nici 150 km, dai peste cea mai 

frumoasă țară pe care înca n-ai vizitat-o: Țara Buzăului. Un amalgam de 

experiențe care mai de care, ce te vor umple pe tine de uimire, iar pe 

telefonul tău de sute de poze imposibil de șters. Căci cum să nu vrei să 

păstrezi imaginea celui mai mare și valoros chihlimbar din lume, de la 

Muzeul Colți? Sau a vulcanilor noroioși care parcă te teleportează pe un 

adevărat relief lunar; sau a așezărilor rupestre din Munții Buzăului, 

transformate de călugarii sihaștrii în tainice biserici; sau a conacului 

Marghiloman, superb restaurat, unde dacă închizi un pic ochii parcă te 

simți în mijlocul petrecerilor faimoase de la început de secol XX ale 

omului politic cu același nume. Toate acestea și multe altele, la o 

aruncătură de băț de casa ta.  

 

Ce te va încânta în această călătorie 

 Sărata Monteoru și povestea ei demnă de un film de Hollywood 

 Domeniul părintelui hipismului din România, conacul Marghiloman sau 

Vila Albatros, faimos pentru petrecerile fastuoase de la început de secol XX 

 Peisajul aproape selenar al vulcanilor noroioși de la Pâclele Mari și Pâclele 

Mici  

 Locul în care a fost descoperit și istoria tumultoasă a fabulosului tezaur 

„Cloșca cu puii de aur” 

 Decorațiunile și simbolurile străvechi de pe Casa cu Blazoane din Chiojdu 

 Mănăstirile rupestre din Munții Buzăului, așezări din piatră ce datează încă 

din epoca bronzului  

 Universul podgoriilor buzoiene și degustarea de vin de la Crama 

Pietroasele 

 

Program 

 Ziua 1: București – Crucea Manafului – Biserica dintr-o Piatră – 

Castrul Roman Pietroasele – Sărata Monteoru – Valea Teancului – 

Buzău (aprox. 165 km)  

Pornim de dimineață spre Țara Buzăului și facem un prim popas la Biserica 

dintr-o Piatră din Năeni și la Crucea Manafului, o piesă din sec. XIX, unică în 

întreaga zonă şi poate cea mai mare cruce cioplită din ţara noastră. De aici, 

plecăm în căutarea Castrului Roman și termelor de la Pietroasele, construite 

în timpul campaniei din anul 332 a lui Constantin cel Mare, precum și a 

locului în care a fost descoperit fabulosul tezaur „Cloșca cu puii de aur”, 
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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.

principalul tezaur din aur al lumii până la descoperirea lui Tutankamon. La 

amiază ne plimbăm prin Sărata Monteoru, o cochetă și cândva 

populară stațiune balneară care își datorează în mare măsură existența altei 

comori ascunse în adâncuri, "aurul negru". Povestea este una demnă de un 

film de Hollywood: un magnat al petrolului și-a construit aici un palat 

înconjurat de un parc dendrologic, ca să se bucure de propria oază de liniște. 

Prindem apusul soarelui printre viile de pe Valea Teancului, unde odată 

întâlneai cele mai bogate sate boierești ale Buzăului. Petrecem 3 nopți la un 

hotel recent deschis în centrul Buzăului. 

 

 Ziua 2: Vulcanii Noroioși – Casa memorială Vasile Voiculescu – 

Biserica Bîscenii de Jos – Casa cu Blazoane din Chiojdu (aprox. 190 km) 

De dimineață pășim prin peisajul aproape selenar al vulcanilor noroioși de la 

Pâclele Mari și Pâclele Mici, unici în lume și unul dintre cele mai stranii 

fenomene naturale de la noi. Apoi ne oprim în Pârscov, la Casa Vasile 

Voiculescu, o căsuță păstrată cu grijă, pe cerdacul căreia aflăm povestea 

impresionantă a unui mare poet, medic chirurg, unul dintre cei mai buni din 

vremea sa, dar și membru al grupului de rezistență anticomunistă Rugul 

Aprins. Facem un popas la mănăstirea Bîscenii de Jos, supranumită 

Voronețul Buzăului pentru a admira pictura murală. La final de zi, în Chiojdu, 

trecem pragul Casei cu Blazoane, construită spre sfârșitul secolului al XVII-

lea de către familia Cantacuzino, abandonată în ultimele decenii și atent 

restaurată de către Uniunea Arhitecților din România. Descifrăm împreună 

decorațiunile și simboluri străvechi de pe pereți și ascultăm aventuroasa 

poveste a metamorfozării sale.  

 

 Ziua 3: Conacul Marghiloman – Mănăstirea Berca – Muzeul 

Chihlimbarului – Ansamblul rupestru Aluniș (aprox. 150 km) 

După micul dejun plecăm să descoperim Buzăul și să aflăm alte povești 

interesante. Cunoscătorii știu deja despre ce este vorba: despre părintele 

hipismului din România, Alexandru Marghiloman, om politic, pasionat de 

cai și totodată un bon-viveur în adevăratul sens al cuvântului. Vizităm 

conacul Marghiloman, cunoscut drept Vila Albatros, faimos pentru 

petrecerile fastuoase de la început de secol XX și denumită după unul dintre 

cei mai valoroși cai de cursă din manej-ul lui A. Marghiloman. Apoi ne 

îndreptăm spre mănăstirea-cetate Berca, construită în timpul domniei lui 

Constantin Brâncoveanu. Aflăm care era de fapt rostul mănăstirilor-cetate și 

cum se apărau de incursiunile otomane. Următoarea oprire este la faimosul 

Muzeu al Chihlimbarului, unde descoperim de ce chihlimbarul de Colți este 

cel mai valoros din lume. Tot aici intrăm în atelierul unui meșter în 

chihlimbar și ascultăm povestea minelor deschise în perioada interbelică. Ne 

continuăm periplul către Aluniș pentru a afla istoria și legendele așezărilor 

rupestre din Munții Buzăului.  

 

 Ziua 4: Tabăra de sculptură de la Măgura – Mănăstirea Ciolanu – 

Biserica Bradu – Schitul Cetățuia – Crama Pietroasele (aprox. 210 km) 

Azi vom merge pe urmele boierilor de altă dată pe Valea Niscovului la cele 

mai importante biserici și mănăstiri ctitorite de aceștia în sec. XVI și XVII: 

mănăstirea Ciolanu, biserica fortificată Bradu și schitul Cetățuia. Tot în zonă 

descoperim Tabăra de sculptură Măgura, rezultatul unui proiect artistic fără 

precedent. În cei 16 ani în care s-a desfăşurat proiectul, la Măgura au 

sculptat 163 de artişti, în urma cărora au rămas 256 de lucrări în piatră, 

donate judeţului de către creatori. Și pentru final de program, ce putem face 

mai bine decât să degustăm celebrii cârnați de Pleșcoi la o gospodărie din 

zonă și vinuri alese la o crama din localitatea Pietroasele? 
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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: 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 

 

Hotel Avenue 4 
www.hotelavenue.ro 

 

 Localizare 

Recent deschis în toamna 2019, hotelul Avenue este localizat ultracentral în 

orașul Buzău. 

 

 Facilitățile hotelului 

Restaurantul din incinta hotelului oferă oaspeților un meniu din bucătăria cu 

specific italian, într-o atmosferă relaxantă. Hotelul beneficiaza de un lobby-

bar cu program non-stop. Este disponibil acces gratuit la internet wireless în 

întreaga propietate.  

 

 Facilitățile camerelor 

Camerele oferă televizor LCD, minibar, telefon, seif, aparat ceai, internet 

wireless și aer condiționat. Fiecare baie este dotată cu duș, uscător de păr, 

articole de toaletă gratuite, papuci și halat.  

 

 

   

   

 

 
află mai multe pe 

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

 

Prezentul program este parte integrantă a contractului de prestări servicii. 

 


