
                                                                                  

DRUMUL VINULUI – PODGORIA DEALUL MARE
 Muzeul Conacul Bellu și Muzeul Crama de lemn 1777
 Mănăstirea Vărbila
 Vizită cu degustare de vin la Crama Rothenberg Ceptura de Jos
 Ferma Dacilor

Programul Excursiei:

Întâlnire la Piața  Victoriei ora 07:00 pentru călătoria noastră de o zi pe Drumul Vinului cu popasuri la
conace, curţi domneşti şi mănăstiri, pe ruta: București – Ploiești – Urlați – Tohani. Podgoria Dealu
Mare  mai este numită  şi  “Patria vinurilor roşii”,  datorită  climatului  foarte bun,  fiind situată pe
aceeași latitudine cu celebra zona viticola Bordeaux. Prima oprire o vom face la Muzeul Conacul Bellu
din Urlați, ce datează de la jumătatea secolului al XIX-lea și care i-a aparținut familiei Bellu. Aici este
expus un bogat patrimoniu de artă plastică și decorativă, etnografie, cărți rare în ediții de lux, mobilier
din diverse epoci, icoane și arme din sec. XVIII-XIX. Muzeul deține și o cramă boierească, construită cu
bolți  stil  Avella, cu piese cioplite în piatră (linuri, călcătoare) din sec. II - III şi alte utilaje şi vase
pentru producerea vinului. Vom admira apoi clopotnița de la Mânăstirea Vărbila, pe care o vom vizita
în  imediata  apropiere.  Zidită  în  stil  moldovenesc,  este  una  dintre  cele  mai  vechi  aşezăminte  din
întreaga  ţară  fiind  atestată  documentar  de  la  începutul  veacului  al  XVI-lea.  Impresionante  sunt
pivniţele făcute din arcade de cărămidă, ce nu se sprijină pe stâlpi, ci unele pe celelalte, care rezista şi
astăzi. Mănăstirea Verbila păstrează şi astăzi urmele trecerii lui Mihai Viteazul prin aceste locuri. Aici a
intrat marele voievod să se roage înainte de a pleca spre Ardeal ca să-şi implinească visul de a uni cele
trei ţări româneşti sub un singur sceptru. Continuam excursia pe Drumul Vinului către Ceptura de Jos,
unde vom face o vizită cu degustare de vin la Crama Rothenberg – un producător de vinuri premium
artizanale, ce constă într-o unitate de vinificaţie gravitaţională, în care vinul este produs exclusiv după
metoda tradiţională, fără nicio urmă de industrializare. Plantaţia de viţa de vie are aproximativ 18
hectare, preponderent cu Merlot. La sfârsitul vizitei, aveți posibilitatea să achiziționați sortimentul de
vin  dorit  cu  reducere  de  15%.  Ne  indreptăm  apoi  pentru  servirea  prânzului  la  restaurantul
tradițional Ferma Dacilor  (cost suplimentar). Ferma Dacilor a devenit în timp, un loc de poveste,
unde  trecutul  ajunge  din  urmă prezentul  doar  pentru  a  ne  aminti,  din  când  în  când,  că  valorile
străbune trebuie atent conservate și transmise mai departe cu mândrie. La ora 16:00, luăm drumul
către casă, nu înainte de a face un ultim popas în Valea Călugărească la  Muzeul  “Crama de lemn
1777”,  o reconstituire  a celei  mai  vechi  crame din  anul  1777 ce s-a păstrat  până în anul  1985.
Construcția  cioplită  din  bârne  de  stejar  are  acoperișul  șindrilit,  iar  în  interior  pot  fi  descoperite
instrumente și utilaje vechi folosite în procesul de vinificație. În vinotecă stau la păstrare vinuri nobile
din zonă iar în beciul adânc, pe mese lungi de lemn stau vase vechi din lut datând din anul 1789. În
mansardă veți găsi expoziția etnografică ,,Mlădițele vieții”. Dupa vizită, ne îndreptăm către București
pe ruta Ploiesti – Autostrada A3 – Piața Victoriei. 

Tarife:
 220 lei adult (45 euro) 
 170 lei copil 0-17,99 ani, fara degustare vin (35 Euro)

Servicii incluse:
 Transport microbuz / autocar propriu, functie de numărul de participanți
 Vizitele și biletele de intrare la obiectivele din program:
- Muzeul Conacul Bellu
- Mănăstirea Verbila
- Vizită ghidată cu degustare 4 sortimente de vin la Crama Rothenberg
- Muzeul Crama 1777

 Toate taxele de drum



                                                                                  
 Ghid însoțitor

Servicii neincluse:
 Masa de pranz, bacsis ghid/sofer

Date de plecare: 26 septembrie, 03 octombrie

Grup minim: 18 persoane

NOTĂ:

 Se pot efectua modificări  de program (schimbări de ore, modificarea ordinii  desfășurării
acestuia), fără a afecta însă structura serviciilor efectuandu-l astfel in totalitate. 
 Pasagerii au obligația să se prezinte la locul de îmbarcare cu minim 20 minute înainte de
ora de plecare  și  să  poarte  mască de protecție  pe toată  durata  transpotului.  Locurile  in
microbuz/autocar vor fi alocate în ordinea înscrierii și în masura în care este posibil, se va
asigura și distanțarea fizică în funcție de gradul de ocupare al mijlocului de transport.
 Pasagerii au obligatia de a mentine curatenia in microbuz/autocar pe tot parcursul excursiei.
In  microbuz/autocar  nu  este  permis  fumatul,  consumul  de  bauturi  alcoolice  si  produse
alimentare. 
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