
                                                                                  

TRANSILVANIA-Cetăți Medievale și Biserici Fortificate
Valea Prahovei – Brașov – Viscri – Saschiz – Sighișoara – Biertan – Mediaș
Sibiu – Dumbrava Sibiului – Sibiel – Mărginimea Sibiului – Palatul de vara
Brukenthal – Castelul de lut din Valea Zânelor – Abația Cârța – Valea Oltului 

Programul Excursiei

Ziua 1 București – Brașov – Viscri – Saschiz – Sighișoara 
Intalnire  la  Piața  Victoriei  ora 06:00 pentru excursia  noastră în  Transilvania – ținutul  cetăților
medievale și a bisericilor fortificate. Vom calatori pe ruta: Bucuresti – Ploiești – Valea Prahovei și
vom face un prim popas în Brașov – probabil unul dintre cele mai frumoase orașe din țară, cunoscut și
sub numele de Kronstadt. Orașul este fascinant toamna. Istoria, cultura, arhitectura, sunt elemente
care te vor surprinde peste tot. Vom face un tur de oraș cu ghid pentru a admira Piata Sfatului, Casa
Sfatului, Biserica Neagra, Casa Hirscher, zidurile cetatii vechi, Poarta Schei, Turnul Alb și Turnul Negru,
Bastioanele  cetății  medievale:  Bastionul  Graft,  Bastionul  Fierarilor,  Bastionul  Țesătorilor,  Bastionul
Funarilor, Bastionul Postăvarilor și Tăbăcarilor Roșii. Nu în ultimul rând vă puteți bucura de o panoramă
deosebită asupra cetății Brașovului de pe Promenada Regală amenajată la sfârșitul secolului al XIX-lea
în paralel cu aleea După Ziduri. Timp liber pentru prânz. Excursia continuă către  Viscri unde vom
putea admira (exterior)  Biserica Evanghelica Fortificata din Viscri.  Construită în secolul XIII pe
baza  unei  vechi  bazilici  romane,  ansamblul  este  format  din  biserică,  incinta  fortificată,  drum de
apărare,  două  turnuri,  două  bastioane  si  turn  de  poartă.  Din  anul  1999  biserica  face  parte  din
patrimoniul mondial UNESCO. În imediata apropiere, vom opri la Saschiz, un adevărat colț de rai!
Biserica fortificată Saschiz, monument UNESCO, construită în perioada 1493-1496, în stil gotic se
înalță în piața comunei, iar în partea de nord, turnul cu ceas este asemanator cu cel de la Sighisoara.
Cetatea cu 6 bastioane, înconjurată de pereți de 7-9 m, a fost construită in sec XIV-XVI si asigura
protectie  pentru  locuitorii  din  zona  comunei  in  caz  de  atacuri  inamice.  Spre  seară,  ajungem  în
Sighișoara. Cazare hotel Mercure Binderbubi 4* Sighișoara sau similar.

Ziua 2 Sighișoara – Biertan – Mediaș – Sibiu 

Mic dejun. Suntem în „Cetatea Sighişoara” – singura cetate medievală locuită în întregime din Sud-
Estul Europei, parte a Patrimoniului Universal UNESCO începând cu anul 1999. Sighişoara este şi astăzi
un veritabil  oraş-muzeu, oferind vizitatorului  şansa de a realiza o întoarcere în timp, în atmosfera
medievală de acum câteva sute de ani. Cetatea medievala este vestita pentru bisericile sale: Biserica
din Deal, Biserica Manastirii, Biserica Romano-Catolica Sf. Iosif precum si pentru turnurile sale si o vom
descoperi in cadrul unui tur pietonal cu ghid autorizat. Timp liber la dispoziție pentru prânz. Odata
terminate vizitele din cetate, ne imbarcam in autocar si ne indreptam catre  Biertan –  sit inclus în
Patrimoniul UNESCO. Acesta are farmecul unei așezări pitoreşti cu case vechi tradiţionale săseşti
construite în stil baroc transilvănean, cu ziduri groase, fundaţii din piatră şi decoraţii cu motive viticole.
Toate  aceste  construcţii  deosebite  alături  de  frumoasa  cetate  fortificată  au  determinat  includerea
Biertanului pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Următoarul popas îl vom face in burgul medieval
Mediaș.  Străduţe  înguste,  clădiri  vechi,  fortificaţii  puternice  stăjuite  de  turnuri  şi  bastioane
zvelte...imaginea tipică a unui burg medieval.  Dar Mediaşul  nu este o cetate oarecare; dincolo de
zidurile  sale,  oraşul  păstrează  poveşti,  legende,  simboluri,  iar  pentru  cei  ce  se  încumetă  să-l
descopere, experienţa va fi una cu adevărat deosebită. Sosire la hotel în Sibiu. Timp liber la dispoziție.
Cazare hotel Ramada 4* sau similar Sibiu. 



                                                                                  
Ziua 3 Culorile Toamnei în Sibiu și Dumbrava Sibiului

Mic  dejun.  Suntem  in  SIBIU  –  Capitala  Transilvaniei,  unde  veți  putea  admira  încantătoarele
spectacole cromatice ale toamnei în Parcul Cetății și Parcul Sub Arini, dar și pe străzile cu cele mai
frumoase case vechi ale Sibiului, pe sub zidurile cetății sau în Piața Mare. Vom face un tur de oraș cu
ghid autorizat. Oraş medieval cu o istorie veche de 900 de ani, Sibiul a păstrat multe mărturii ale
trecutului:  zidurile  vechilor  centuri  de  apărare,  turnurile  denumite  după  breslele  Sibiului,  piețele
centrale cu istoria lor, imobilele vechi încărcate de poveștile istoriei, muzeele orașului. Ne indreptam
apoi către Padurea Dumbrava unde vom asista la un alt spectacol de gală al toamnei. Vom face o
vizită cu ghid autorizat la  complexul Muzeal Astra – născut din dorinţa românilor ardeleni de a-şi
defini  propria  identitate  etnoculturală.  O simplă  plimbare  prin  cele  96 de  hectare  ale  Muzeului  le
descoperă vizitatorilor o imagine a vieţii rurale de pe întreg cuprinsul ţării noastre: peste 400 de case,
anexe gospodăreşti şi instalaţii tehnice. Tot aici se află Zoo Sibiu – cea mai veche grădină zoologică
din Romania, deschisă în anul 1929 și care găzduiește în prezent peste 250 de animale din peste 50 de
specii; Aici aveți posibilitatea de a face o plimbare cu barca (30 lei/ 30 minute). Întoarcere la hotel și
timp liber la dispoziție pentru plimbări sau cumpărături. Cazare hotel Ramada 4* sau similar Sibiu. 

Ziua 4 Excursie în Mărginimea Sibiului la Sibiel

 
Mic dejun. Excursie în  Mărginimea Sibiului la Sibiel cu prânz inclus. Satul face parte din zona
pastorală Mărginimea Sibiului încununată cu distincția de „Destinație Europeană de Excelență pentru
Turism și Gastronomie”....un sat pitoresc înconjurat de culmi împădurite, o cetate de piatră ascunsă în
desişul pădurii, un tunel misterios, o comoară, o poveste…iată doar câteva motive pentru care trebuie
să  vizitaţi  Sibielul.  În  tăcerea  uliţelor  pietruite,  îngânată  doar  de  cursul  mai  mult  sau  mai  puţin
zgomotos al pârâului Sighiel de la care îşi trage numele, Sibiel oferǎ chiar şi în zilele noastre priveliştea
tradiţiei şi culturii locale prin casele sale tipice cu curţi luminoase, prin troiţele pictate pe la începutul
anilor 1800, prin Şcoala şi Căminul Cultural. Livezi  şi câmpuri  înverzite, dealuri  împădurite  şi cărări
care se afundǎ în acestea, încununeazǎ comoara cea mare pe care o adăposteşte Sibielul: Muzeul de
icoane pe sticlă (cu cea mai mare colecție de icoane pe sticlă din Transilvania) şi spiritul locuitorilor
săi care l-au creat, împreunǎ cu Părintele Zosim Oancea. Mai putem admira  Biserica „Sf. Treimeˮ,
monument  de  artă,  contruită începând cu anul  1765.  Vom servi  apoi  un  prânz tradițional la  o
pensiune locală. Întoarcere la hotel și timp liber la dispoziție pentru plimbări sau cumpărături. Cazare
hotel Ramada 4* sau similar Sibiu.

Ziua 5 Palatul de vară Brukenthal – Castelul de lut Valea Zânelor – Abatia Cârța



                                                                                  

Mic dejun. Este timpul să ne despărțim de Sibiu, iar pe drumul nostru către casă vom vizita Palatul de
vara  Brukenthal  din  Avrig,  considerat  un  adevărat  giuvaer  istoric  al  barocului  transilvănean.
Reședința de vară de odinioară a lui Samuel von Brukenthal a fost trezită în anul 2011 din somnul ei
adânc, renovata respectand ideile si viziunea lui Brukental si redata publicului larg. De-a lungul istoriei
sale de 250 de ani stabilimentul a trecut prin mâinile mai multor proprietari și a cunoscut mai multe
orientări. Complexul este format din Palatul Baroc – clădirea dominantă a reședinței, Parcul Palatului -
probabil  singura grădină monument din Transilvania de Sud și Orangeria situată idilic  în mijlocului
parcului.  În continuare vom vizita  Abaţia Cisterciană de la Cârţa.  În anii  1205-1206 a sosit  în
această parte a Transilvaniei un grup de călugări cistercieni veniţi de la mănăstirea Igriş (jud. Timiş),
aceasta din urmă fiind prima mănăstire cisterciană de pe teritoriul României, fondată în anul 1179.
Nu departe de localitatea Cârţa de astăzi, pe malul stâng al Oltului, aceştia au ridicat o construcţie
simplă  din  lemn,  însă  câţiva  ani  mai  târziu  au adus  maiştrii  pietrari  din  Franţa  care  au ridicat  o
adevărată construcţie gotică. De fapt, noua biserică a avut un adevărat rol iniţiator şi de inspiraţie în
arhitectura viitoarelor biserici fortificate din Transilvania. Ne îndreptăm apoi catre Porumbacul de Sus,
unde vom vizita  Castelul  de lut și  tărâmul de basm numit Valea Zanelor,  situat  într-o zonă
deosebită,  pitorească.  Peisajul  magic  este completat  de măreția  naturii,  de întinderea verde și  de
minunatele priveliști. Castelul de Lut Valea Zânelor este realizat integral din lut, pereții sunt construiți
dintr-un amestec de lut, paie, apă și nisip (totul fiind realizat manual), turnurile sunt făcute din piatră.
Grădina Zânelor ascunde o mulțime de mistere (în afară de zâne), aici vă puteți relaxa în voie, puteți
să vă deconectați de toate problemele cotidiene și să vă conectați direct cu natura, cu adierea plăcută
a vântului  și cu mirosul dulce al florilor. Vino în Grădina Zânelor și bucură-te de o masă copioasă
alături  de cei dragi! Am pregătit un meniu îmbelșugat, cu bucate alese pentru toate gusturile! (se
achită  la  fața  locului).  După  pauza  de  masă  și  momentele  de  relaxare  din  Grădina  Zânelor,  ne
îmbarcam in  autocar  și  ne îndreptăm către  București,  pe  Defileul  Oltului,  un drum deosebit  de
pitoresc în  culorile  toamnei,  cu numeroase poduri  si  viaducte.   Sosire în cursul  serii  la  București.
Sfârșitul pachetului de servicii.

Date de plecare: 17 octombrie

Tarife:                                                          Grup minim: 30 persoane
 279 Euro adult loc în cameră dublă
 259 Euro adult a 3-a persoană în cameră dublă pat suplim.
 159 Euro copil 0 – 5,99 ani cu doi adulți în cameră
 349 Euro adult loc în cameră single

Nota:                                                                                                                   
 Tarifele se achită în LEI la cursul BNR+1% din ziua plății;
Hotelurile din program au fost atent selecționate astfel încat să respecte toate

normele sanitare în vigoare impuse de autoritățile competente, iar apartenența
lor  la  lanțurile  hoteliere  internaționale  precum  Accor  Hotels și  Ramada
by  Windham aduc  un  plus  de  măsuri  de  protecție  și  prevenție  certificate
internațional, precum certificatul de siguranță COVID-19 obținut de Ramada Sibiu;

Servicii incluse:
 Transport autocar propriu nou pe toată durata programului
 4 nopți de cazare cu mic dejun la hoteluri de 4* astfel:

 1 noapte cazare cu mic dejun hotel Mercure Binderbubi 4* Sighișoara sau similar
 3 nopți cazare cu mic dejun hotel Ramada 4* Sibiu situat central sau similar

 Tururile și vizitele din program astfel:
 Tur de oraș Brașov cu ghid autorizat
 Vizitarea bisericii fortificate din Viscri, inclusa în Patrimoniul Unesco
 Vizitarea bisericii fortificate și a cetății din Saschiz
 Tur de oraș Sighișoara, cetate medievală inclusă în Patromoniul Unesco, cu ghid autorizat
 Vizitarea bisericii fortificate din Biertan, inclusa in Patrimoniul Unesco



                                                                                  
 Vizitarea burgului medieval Mediaș
 Tur de oraș Sibiu și vizitarea muzeului Astra cu ghid autorizat
 Excursie la Sibiel în Mărginimea Sibiului cu vizită la Muzeul de Icoane pe sticla și prânz inclus
 Vizitarea Parcului și Palatului de vară Brukenthal din Avrig 
 Abația Cisterciană de la Cârța
 Castelul de lut și tărâmul de basm Valea Zânelor

 Biletele de intrare la obiectivele turistice din program:  Bisericile  fortificate  din Viscri  și
Saschiz, Biserica fortificată Biertan, Muzeul Astra, Muzeul de icoane pe sticla din Sibiel, Palatul de
vara Brukenthal, Castelul de lut Valea Zânelor, Abația Cisterciană de la Cârța

 Toate taxele hoteliere locale
 Ghid însoțitor autorizat

Servicii neincluse:
 Supliment cina: 50 Euro/persona/4 cine (aperitiv, fel de bază, desert și apa)

Recomandat a se rezerva odata cu pachetul turistic, restaurantele din hoteluri respectă toate 
normele sanitare impuse de autoritățile naționale și internaționaleș  

 Bacșiș ghid și sofer 
 Alte mese decât cele specificate în program

Transferuri GRATUITE din următoarele orașe: 
• Constanța, Medgidia, Cernavodă, Fetești, Slobozia 
• Iași,Târgu  Frumos,Roman,Bacău,Onești  (transferul  se  realizează  pe  curse  regulate  la

București)
• Pitești

  
INFORMATII UTILE REFERITOARE LA TRANSFERUL GRATUIT DIN PROVINCIE

 Purtarea măștii de protecție este obligatorie, conform legii, pe toată durata transportului !
 Transferul gratuit se rezerva odata cu pachetul turistic!
 Ulterior acesta nu mai poate fi confirmat decat in limita locurilor disponibile si cu minim 21 de

zile inainte de plecare.

 TRANSFERUL DIN PROVINCIE la punctele de imbarcare sau la aeroport este oferit  de Organizator cu titlu GRATUIT. Prin
urmare, acesta nu poate face subiectul unor eventuale despagubiri. Daca pasagerul renunta la transfer, nu se pot face restituri,
intrucat acesta este GRATUIT. De asemenea, daca pasagerul renunta la transferul de DUS, transferul de retur se anuleaza
automat. Acesta va putea fi asigurat doar daca vor mai fi locuri disponibile la acel moment in mijlocul de transport.
 Prezentarea la transfer se face cu minim 15 minute inainte de ora de plecare comunicata.
 Pasagerii care beneficiaza de TRANSFER GRATUIT au obligatia de a comunica agentiei revanzatoare sau Tour Operatorului un
numar de telefon mobil la care sa poata fi contactati de soferi in cazul unor modificari neprevazute care pot aparea in ziua
transferului. Tour Operatorul nu-si asuma raspunderea pentru eventuale neprezentari la transfer ale pasagerilor care au drept
consecinta pierderea avionului. In acest caz, costurile suplimentare generate de un nou bilet de avion sau modificarea celui
existent vor fi suportate de pasager.
 Transferurile gratuite sunt asigurate de Tour Operator cu mijloace auto din flota proprie (autoturisme pentru 1-4 pasageri,
microbuze de 6, 8 respectiv 15 locuri, midiautocar de 26 de locuri) si/sau cu mijloace auto ale companiilor de transport partenere
pe rute regulate de transport pasageri. In situatia in care Tour Operatorul recurge la companiile de transport care efectueaza
transport regulat de persoane pe rutele de transfer, contravaloarea biletului de transport este asigurata integral de catre Tour
Operator, iar pasagerii vor fi anuntati in mod corespunzator. 
 Daca Tour Operatorul are de asigurat in aceeasi zi transferuri gratuite pe aceeasi ruta si din aceleasi orase pentru 2 sau mai
multe excursii cu plecare sau sosire in aceeasi zi, se va organiza un singur transfer cumulat pentru toti pasagerii din excursiile
respective. In acest caz, pot aparea timpi de asteptare de 1 pana la 3 ore. In acest caz, pasagerii vor fi anuntati si trebuie sa
confirme daca doresc sa beneficieze de transferul cumulat sau nu. 
 Tour Operatorul  nu isi  asuma raspunderea in  situatia putin  probabila a aparitiei  unor evenimente neprevazute (blocarea
traficului rutier, inzapezirea drumurilor, inundatii, accidente rutiere, etc) care pot duce la intarzierea transferului si pierderea
zborului. 
 Turistii au obligatia de a mentine curatenia in mijlocul de transport pe tot parcursul transferului. In mijlocul de transport nu
este permis fumatul, consumul de bauturi alcoolice si produse alimentare. 
 Transferurile din provincie se asigura in conformitate cu reglementarile legale in vigoare cu privire la transportul de persoane si
cu respectarea timpilor de condus ai  soferilor. Din acest considerent, soferii vor face pauzele de odihna impuse de lege in
vederea asigurarii unui transport in conditii de siguranta.

DOCUMENTE DE CALATORIE

 Va  rugam  sa  va  asigurati  ca  documentele  de  calatorie,  CARTEA DE  IDENTITATE  nu  prezinta  urme  de  deterioare  a
elementelor de siguranta. 
 In cazul persoanelor casatorite recent, nu se accepta Cartea de Identitate anulata (perforata) de autoritati in vederea emiterii
unei noi carti de identitate.
 Copiii care nu au carte de identitate, vor călători cu Certificatul de Naștere

CAZARE SI PROGRAMUL EXCURSIEI

 Clasificarea hotelurilor din program este in conformitate cu standardele existente in Romania. 
 Hotelurile nominalizate in program pot suferi modificari pana la data plecarii, in functie de conditiile specifice care pot aparea
intre momentul publicarii programului si data plecarii. Daca aceste schimbari sunt impuse de furnizorul local, intotdeauna se vor
oferi hoteluri similare ca locatie/confort. 



                                                                                  
 Majoritatea hotelurilor nu detin camere triple. In unele hoteluri se pot confirma la cerere camere duble cu pat suplimentar, in
functie de disponibilitate. Patul suplimentar poate fi un pat pliant, un fotoliu pat, o canapea extensibila, etc.

 Distributia camerelor la hoteluri se face de catre receptiile acestora; problemele legate de amplasarea sau aspectul camerei se
rezolva de catre turist direct la receptie, asistat de reprezentantul agentiei. Pentru anumite facilitati din hotel sau din camera,
hotelierul poate solicita taxe suplimentare (minibar/frigider, seif, etc.); in momentul sosirii la hotel solicitati receptionerului sa va
informeze cu exactitate asupra lor.

 Situatia de partaj in camera dubla este atunci cand o persoana doreste sa participe la o excursie singura, dar nu in camera
single, ci cu alta persoana, necunoscuta, de acelasi sex, intr-o camera dubla pentru doua persoane. In aceasta situatie persoana
in cauza solicita Tour Operatorului o rezervare partaj in camera dubla, sub rezerva ca Tour Operatorul va gasi, in timp util, a
doua persoana dispusa sa participe la excursie partaj in camera dubla. Daca nu se va gasi a doua persoana, prima persoana se
poate  retrage,  sau  va achita  suplimentul  de  camera single  pentru  a  putea participa  la  excursie.  Tour  Operatorul  nu  este
raspunzator de achitarea suplimentului de camera single.

 Insotitorul de grup poate efectua modificari programului (schimbari de ore, modificarea ordinii desfasurarii acestuia), fara a
afecta insa structura serviciilor efectuandu-l astfel in totalitate. 

INFORMATII UTILE REFERITOARE LA TRANSPORTUL CU AUTOCARUL 

 Turistii au obligatia sa se prezinte la locul de imbarcare cu minim 20 minute inainte de ora inscrisa pe voucher pentru plecare
sau transfer. Locurile in autocar vor fi prealocate de agenție în ordinea înscrierii, astfel încat, daca autocarul nu este ocupat la
întreaga capacitate, să se asigure pe cât posibil o distanțare fizică între familii.  Purtarea măștii de protecție facială este
obligatorie, conform legii, pe toată durata transportului. 
 Turistii au obligatia de a mentine curatenia in autocar pe tot parcursul excursiei. In autocar nu este permis fumatul, consumul
de bauturi  alcoolice si  produse alimentare.  Buzunarul de plasa din fata scaunului dumneavoastra este destinat pastrarii  de
pliante, brosuri sau harti. Va rugam sa nu pastrati aici sticle de plastic sau obiecte voluminoase. Sticlele de plastic, bagajele de
mana sau alte obiecte voluminoase se depoziteaza in spatiul special amenajat, deasupra scaunelor. 

PROMOTII EARLY BOOKING SI OFERTE SPECIALE:
 In cazul unor promotii early booking sau oferte speciale cu o perioada fixa de valabilitate, Tur Operatorul aloca un numar
limitat  de locuri  la  reducere.  Daca acestea se epuizeaza inainte de data limita a promotiei,  Organizatorul  poate decide sa
opreasca campania de promotii inainte de data limita setata initial, fara un anunt in prealabil.
 Rezervarile facute cu promotii de tip early booking nu pot fi anulate fara penalizari. In caz de anulare a unor rezervari din
categoria promotiilor early booking, penalizarile sunt de 100%. 

TURIST: Am luat la cunostinta si sunt de acord cu programul turistic si cu cele mentionate mai sus:__________________
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