Circuit Sibiul si cetatile
de basm ale Transilvaniei
5 zile
Sibiu

Descriere Circuit Sibiul si cetatile de basm ale Transilvaniei 5 zile 3*, Sibiu
Circuit Sibiul si cetatile de basm ale Transilvaniei 5 zile
Plecare din: Bucuresti
DATE DE PLECARE: 16.05, 30.05, 13.06, 29.08, 12.09, 26.09.2022
Se viziteaza: Sibiu – Sibiel – Biertan – Richis – Mosna – Mediaa – Cisnadioara – Muzeul Astra – Rasinari – Cetatea Calnic
– Casa Memoriala Lucian Blaga din Lancram – Cetatea Alba Carolina – Muzeul Brukenthal.

DESCARCA PROGRAMUL
PROGRAM EXCURSIE
Ziua 1: Bucuresti - Sibiu – Sibiel (310 km)
- Imbarcare Ora 06:30 - Bucuresti de la Terminalul MementoBUS, situat in spatele Autogarii IDM, vis-à-vis de
Magazinul IDM si Gara Basarab - acces dinspre Ṣos. Orhideelor/ Pod Basarab.
Autocarele/microbuzele transportatoare sunt moderne, echipate cu sistem audio-video, aer conditionat, scaune
rabatabile.
Asezarea in autocar/microbuz va fi realizata de catre ghidul insotitor conform diagramelor de imbarcare (in functie de
ordinea inscrierii turistilor).
- Plecare Ora 07:00 - Plecare din Bucuresti pe Valea Oltului spre Sibiu. Facem cunostinta cu centrul istoric al Sibiului.
Admiram frumusetea imprejurimilor din Turnul Sfatului, trecem peste Podul Minciunilor, prin Pasajul Scarilor si nu
ratam cea mai frumoasa strada din oras, Strada Cetatii.
- Petrecem 4 nopti la pensiuni in Sibiel, intr-o ambianta prietenoasa si relaxanta.
Ziua 2: Din turn in turn pe Tarnave (aprox. 240 km)
- Astăzi vă propunem o incursiune prin ţinutul cetăților fortificate și vom explora Valea Tâ rnavelor. 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
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vor fi dezvăluite în timpul unei plimbări prin centrul vechi.
Ziua 3: In plimbare cu tramvaiul de la Muzeul Astra la Rasinari (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 – Bucuresti (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.
- Intoarcere in Bucuresti spre sfarsitul zilei.
CAZARE SIBIEL
Pensiuni Sibiel 3* Sibiel
Localizare – Pensiunile se gasesc in Sibiel, raspandite intr-o vale pitoreasca, inconjurata de munti, aproape de paduri
de pini si arini. Sibielul face parte din zona pastorala Marginimea Sibiului, recent incununata in 2015 cu distinctia de
„Destinatie Europeana de Excelenta pentru Turism si Gastronomie”. De departe cel mai renumit obiectiv turistic al
satului este Muzeul de icoane pe sticla, cu cea mai mare colectie de icoane pe sticla din Transilvania; mii de turisti din
lumea intreaga i-au trecut pragul.
Facilitati – Proprietatile ofera sala de mese/ restaurant si servesc preparate din bucataria traditionala romaneasca.
Aici veti gasi o ambianta prietenoasa si relaxanta si mancaruri excelente gatite in casa.
Facilitatile camerelor – Camerele ofera televizor si bai moderne cu dus.
Puncte de imbarcare
Bucuresti,
Pitesti,
Ramnicu Valcea
Excursii optionale
Cetatea Calnic, Casa Memoriala Lucian Blaga din Lancram si Cetatea Alba Carolina: 25 euro/ persoana (biletele de
intrare la obiective nu sunt incluse);
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Asistenta turistica este asigurata de reprezentantii din destinatie si include preluarea, insotirea si conducerea turistilor
de la punctul de sosire spre locul de cazare sau spre vizitarea unui obiectiv turistic, precum si suport la destinatie, pe
durata sejurului, fiind in legatura directa cu organizatorul.

Servicii incluse
4 nopti de cazare la pensiune 3* in Marginimea Sibiului, la Sibiel;
Mic dejun si cina + un pahar de apa si vin la masa;
Seara haiduceasca cu program folcloric, muzica de petrecere si bucate alese;
Vizite conform descrierii Transport cu autocar/microbuz modern, cu climatizare;
Ghid insotitor pentru intreaga perioada;

Servicii neincluse
Asigurarea STORNO - nu este obligatorie, insa va recomandam sa le incheiati, acest tip de asigurare se incheie
doar in agentia de turism;
Intrarile la obiectivele turistice, degustarile de produse locale sau biletul de tramvai;
Excursiile OPTIONALE: Cetatea Calnic, Casa Memoriala Lucian Blaga din Lancram si Cetatea Alba Carolina: 25
euro/ persoana (biletele de intrare la obiective nu sunt incluse).

Informatii utile
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.

Tip proprietate
Pensiune

Tip masa
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Demipensiune

Tipuri servicii
Circuit
Autocar
Cazare
Demipensiune
Insotitor de grup
Activitati

Facilitati proprietate
Wifi
Parcare
Restaurant
Incalzire

Facilitati camera
Wifi
Tv
Baie
Baie privata
Dus
Prosoape

Tematica
Circuit
Seniori

Oferte Circuit Sibiul si cetatile de basm ale Transilvaniei 5 zile 3*, Sibiu
Tip oferta
Pretul INCLUDE - include 4 nopti

Perioada
26.09.2022 - 30.09.2022

de cazare la pensiune 3* in
Marginimea Sibiului, la Sibiel,
mic dejun si cina + un pahar de
apa si vin la masa, Seara
haiduceasca cu program
folcloric, muzica de petrecere si
bucate alese, vizite conform
descrierii, transport cu
autocar/microbuz modern, cu
climatizare, ghid insotitor pentru
intreaga perioada.
Camera SINGLE
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Pret
224.00 EUR
4 nopti
1 adult

Tip oferta
Pretul INCLUDE - include 4 nopti

Perioada
26.09.2022 - 30.09.2022

Pret
378.00 EUR
4 nopti

de cazare la pensiune 3* in

2 adulti

Marginimea Sibiului, la Sibiel,
mic dejun si cina + un pahar de
apa si vin la masa, Seara
haiduceasca cu program
folcloric, muzica de petrecere si
bucate alese, vizite conform
descrierii, transport cu
autocar/microbuz modern, cu
climatizare, ghid insotitor pentru
intreaga perioada.
Camera DUBLA
Pretul INCLUDE - include 4 nopti

26.09.2022 - 30.09.2022

de cazare la pensiune 3* in
Marginimea Sibiului, la Sibiel,
mic dejun si cina + un pahar de
apa si vin la masa, Seara
haiduceasca cu program
folcloric, muzica de petrecere si
bucate alese, vizite conform
descrierii, transport cu
autocar/microbuz modern, cu
climatizare, ghid insotitor pentru
intreaga perioada.
Camera TRIPLA
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557.00 EUR
4 nopti
3 adulti

