Transfagarasan Targoviste - Valea Prahovei
(3 zile)
Toate Locatiile, Romania

Descriere Transfagarasan - Targoviste - Valea Prahovei (3 zile), Toate Locatiile,
Romania
Ziua 1
Bacau - Fagaras - Manastirea Sambata de Sus - Valea Zanelor - Transfagarasan La ora 06:00 intalnire in Parcare
Stadion Municipal si imbarcare in autocar spre Fagaras, primul popas al excursiei noastre. Aici vizitam Cetatea
Fagarasului, dateaza de mai bine de 600 de ani si a fost, de-a lungul timpului, cetate de aparare, inchisoare si loc in
care s-au desfasurat balurile puse la cale de doamna Stanca. In prezent, cetatea Fagaras este muzeu si, conform
jurnalistilor de la Hopper, unul dintre cele mai frumoase castele din intreaga lume. Ne continuam drumul spre poalele
muntilor Fagaras, la Sambata de Sus, unde vom vizita Manastirea Brancoveanu - istoria ei incepe din secolul al XVIIlea, cand, in anul 1654 satul si mosia din Sambata de Sus au intrat in stapanirea lui Preda Brancoveanu, boier de loc
din sudul Carpatilor, care a construit o bisericuta din lemn pe valea raului. Pe locul acesteia, in jurul anului 1696,
primul ctitor, domnitorul Constantin Brancoveanu, domn al Tarii Romanesti intre anii 1688-1714, a zidit in piatra o
manastire. Intram in lumea basmelor populare romanesti si, in Porumbacu de Sus, ne aducem aminte de copilarie la
Castelul de Lut Valea Zanelor - este un loc de relaxare al calatorilor, un loc scaldat permanent in razele blande ale
soarelui si in pastelul infinit al florilor. Legenda spune ca taramul pe care se afla castelul era locuit de fapturi magice zane - acestea protejeaza si in prezent locul care era candva casa lor. Parasim taramul de basm si poposim pe un
traseu minunat - Transfagarasan, drum care face legatura intre doua regiuni istorice: Muntenia si Transilvania. Spre
seara sosim in Curtea de Arges, prima cetate de scaun a Tarii Romanesti si loc de nastere a domnitorilor Neagoe
Basarab si Mircea cel Batran. Cazare hotel 3* Curtea de Arges.
Ziua 2
Curtea de Arges - Targoviste - Sinaia - Busteni Mic dejun. Vizitam Manastirea Curtea de Arges, necropola regala ctitorie a lui Neagoe Basarab in secolul 16. In biserica episcopala se gasesc mormintele regilor Carol I si Ferdinand I
(impreuna cu sotiile lor), iar in anul 2003 a fost repatriat si Regele Carol al II-lea impreuna cu Elena Lupescu, aceasta
fiind inhumata in cimitirul manastirii. eeeen afara de mormintele regale, la Manastirea Curtea de Arges se afla si
moastele sfintei Filofteia. Urmam drumul cetatii de scaun si ajungem in Targoviste, capitala Tarii Romanesti intre anii
1396 si 1714. Primul act oficial din 1406 ii apartine lui Mircea cel Batran, voievod al Tarii Romanesti, ce a opus trei
decenii de rezistenta in fata Imperiului Otoman, cu victorii rasunatoare. Un alt domnitor renumit, Vlad Tepes, urca pe
tron in 1456 si se inscrie in istorie cu victoria din 1462 impotriva sultanului Mehmet II, cuceritorul Constantinopolelui.
Cele mai importante obiective turistice ale orasului Targoviste sunt: Ansamblul Curtea Domneasca si Manastirea Dealu.
Dupa amiaza ajungem in statiunea Sinaia - declarata oras in 1880 cand localitatea a devenit resedinta de vara a
regelui Carol I. Situata pe Valea Prahovei, in plina zona carpatica, la poalele muntilor Varful cu Dor, Furnica si Piatra
Arsa, Sinaia este supranumita si Perla Carpatilor pentru peisajele superbe si pentru conditiile deosebite de practicare a
sporturilor de iarna.Vizitam Castelul Peles si Manastirea Sinaia. Timp liber la dispozitia turistilor pentru vizite
individuale. Cazare hotel 3* Sinaia/Busteni.
Ziua 3
Sinaia - Predeal - Brasov - Bacau Mic dejun. Ne deplasam spre Busteni, supranumita si poarta Muntilor Bucegi pentru
urcarea cu telecabina spre Sfinxul si Babele. Timp liber la dispozitia turistilor. Coboram si ne indreptam spre Predeal,
unde vom face o calatorie in mijlocul padurii intre Cabana Trei Brazi si Cabana Poiana Secuilor - popas pentru servirea

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (09.01.2023 23:28)

pranzului intr-un minunat cadru natural. Ne imbarcam in autocar cu destinatia Brasov, unde vom face un popas de
doua ore cu timp liber la dispozitia turistilor pentru vizite individuale. Sosire spre seara in Bacau.

Pentru 6 sau mai multi turisti, operam transferul gratuit din toate orasele regiunii Moldova catre locul de imbarcare.
Transport autocar. IMBARCARE DIN Bacau
Pret: 550 LEI
Supliment camera single: 160 LEI
PRETUL INCLUDE
- Transport cu autocar licentiat
- Vizitarea obiectivelor turistice incluse in program
- 2 nopti cazare cu mic dejun
- Ghid insotitor
NU SUNT INCLUSE IN PRET
- Taxe de intrare la obiectivele turistice si nici ghizii locali pentru acestea
- Taxe hoteliere (se achita direct de turist la receptia hotelurilor)
EXCURSII OPTIONALE
- Cina cu foc de tabara: 100 Lei
CONDITII FINANCIARE
TERMENE DE PLATA:
- 30% din pretul pachetului turistic, in 2 zile lucratoare de la data inscrierii turistului;
- 30% din pretul pachetului turistic, in intervalul cuprins intre ziua 3 de la data inscrierii turistului si 45 zile inainte
plecarii;
- 40% din pretul pachetului turistic, cu minimum 21 zile inainte de plecare.
CONDITII DE ANULARE / PENALIZARI:
- Anulare gratuita, daca renuntarea se face cu 30 zile inainte de plecare;
- 50% din pretul pachetului turistic, daca renuntarea se face in intervalul 30-21 zile inainte de plecare;
- 100% din pretul pachetului turistic, daca renuntarea se face cu cel putin 20 zile inainte de plecare.
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