
 

 

 

 

    Senior Tour – Muntenia 

 
05 – 09 aprilie 2021, 4 nopți/ 5 zile 

18 – 22 octombrie 2021, 4 nopți/ 5 zile 

     

 

Ziua 1 – Luni, 05 aprilie/ 18 octombrie | Iași – Buzău – Buşteni 

Întâlnire la ora 06:45 in fața magazinului Market, fostul magazin Billa (gară), plecare la ora 07:00 pe traseul Iași - 

Roman – Adjud. Aproape de Buzău vom vizita Vulcanii Noroioși. Natura a înzestrat dealurile și munții din Curbura 

Carpaților cu minuni unice. Pe glob sunt aproximativ o mie de astfel de fenomene, dar în Europa sunt foarte rare. 

România, prin rezervația natural din Buzău, se poate lăuda cu singurii vulcani noroioși miniaturali din Europa. După 

vizitarea Vulcanilor, continuăm călătoria către Buşteni pe un drum de poveste. Prima oprire o facem la Fântâna lui 

Mihai Viteazu, locul unde a înnoptat împreună cu oştenii săi în octombrie 1599. Următoarea oprire o facem la 

Barajul Siriu, la poalele muntelui Siriu. Continuăm călătoria către Buşteni. Cazare și cină în Bușteni la hotel Silva 3* 

sau similar. 

 

Ziua 2 – Marți, 06 aprilie/ 19 octombrie | Buşteni – Sinaia – Buşteni 

După micul dejun la hotel ne deplasăm spre Sinaia, perla stațiunilor de pe Valea Prahovei, unde vom vizita 

principalele obiective turistice: Castelele Peleș și Pelisor și Mănăstirea Sinaia. In parcul orașului admirăm frumoasa 

clădire a Cazinoului pe care o și vizităm. După amiază ne întoarcem în Bușteni si vizităm Mănăstirea Caraiman, o 

mănăstire ortodoxă emblematică, cu grădini, alei și priveliști montane pitorești și apoi Castelul Cantacuzino. 

Construit în stil neoromânesc, se remarcă prin vitralii, console, plafoane cu grinzi aparente și pictate, balustrade din 

lemn, piatră sau fier forjat, feronerie turnată în bronz și bogat ornamentată ce creează un caracter romantic și este 

înconjurat de un parc ale cărui alei te poartă spre cascade și  fântâni arteziene. Cazare și cină în Bușteni la hotel Silva 

3* sau similar. 

 

Ziua 3 – Miercuri, 07 aprilie/ 20 octombrie | Buşteni  (opțional Slănic Prahova și Târgoviște) 

Mic dejun la hotel. Timp liber la dispoziție sau excursia opțională. Vom vizita intâi Salina Slănic Prahova, situată 

într-un peisaj de o deosebită frumuseţe, conferită de zona de dealuri acoperite de păduri de foioase. Ajungem apoi la 

casa memorială Ion Luca Caragiale. În Târgoviște, care a fost curtea domnească și capitala Țării Românești pentru 

aproape 300 de ani, vom vizita Ansamblul Monumental Curtea Domnească, cu Turnul Chindiei, zidurile cetății  

și Biserica Domnească. Vizităm apoi si Mănăstirea Stelea, ridicată de domnitorul moldovean Vasile Lupu, fiind 

foarte asemănătoare  la exterior cu Biserica Trei Ierarhi, iar la interior având pictura inspirată de cea a unei moschei. 

Înainte de plecare ajungem și la unitatea militară unde au fost închiși, judecați și apoi împușcați soții  

 



 

 

 

Ceaușescu. Ajungem și la Mănăstirea Dealu, care la interior pastrează ramașițele lumești ale domnitorului ctitor 

Radu cel Mare și capul lui Mihai Viteazul. Cazare și cină în Bușteni la hotel Silva 3* sau similar. 

Ziua 4 – Joi, 08 aprilie/ 21 octombrie | Buşteni – Câmpulung - Curtea de Argeș - Buşteni 

După micul dejun ne deplasăm spre Câmpulung prin pasul Rucăr – Bran, unde vizităm mănăstirea Negru-Vodă, care 

a fost reconstruită de Matei Basarab pe locul unde s-a aflat reşedinţa primilor domni ai Ţării Româneşti. Ajungem apoi 

la Curtea de Argeș și vizităm Mănăstirea zidită de Neagoe Basarab, unul din cele mai celebre monumente de 

arhitectură românească și apoi noua catedrală episcopală și regală, unde sunt înhumaţi membrii familiei regale a 

României moderne. Pe drumul de întoarcere vizităm Mănăstirea Nămăiești, ce are o micuță bisericuță rupestră, săpată 

în stâncă. Cazare și cină în Bușteni la hotel Silva 3* sau similar. 

 

Ziua 5 – Vineri, 09 aprilie/ 22 octombrie | Buşteni – Ploiești – Roman - Iași 

Mic dejun la hotel. Pornim apoi spre casă, cu un popas în Ploiești, unde vizităm trei obiective interesante: Muzeul 

Ceasului „Nicolae Simache”, unic în Romania, care adăpostește o colecție de peste 1000 piese deosebite, unele dintre 

ele unicate, adevărate opere de artă, apoi Muzeul Petrolului, inaugurat în 1961 pentru a sărbători centenarul industriei 

petroliere românești. Vizităm apoi și muzeul „Casă de târgoveț”, ce îmbină elemente de arhitectură românească cu 

unele de influență naturală. Ajungem în Iași spre seară, în funcție de trafic. 

 

Tarife: 

 

 

 

 

Tariful include: 

- 4 nopți de cazare cu mic dejun și cină la hotel Silva 3* sau similar 
- Transport autocar  

- Însoțitor de grup 

 
Tariful nu include: 

- Intrările la obiectivele turistice 

 

Excursie opțională 

Slănic Prahov și Târgoviște – 65 lei (minim 25 de participanți) 

 

Informatii suplimentare: 

Selectarea locurilor în autocar se face în ordinea înscrierilor.  

Ghidul poate modifica ordinea de vizitare a obiectivelor turistice fără a afecta structura programului.  

 

Condiții de plată:  

- 200 lei la înscriere 

- 300 lei cu 60 zile înainte de plecare 

- Restul de plată cu 20 zile înainte de plecare 
 

 

 
 

 

 

Adult in cameră dublă                         1,050 lei 

Adult in cameră single                         1,350 lei 

Al 3-lea adult în cameră dublă cu pat suplimentar                         1,030 lei 

Copil < 11.99 ani cu 2 adulți în cameră fără pat suplimentar   780 lei 

Tarif Early Booking: pentru înscriere până la data de 

31.01.2021 

Se aplică o reducere de 25 

lei/persoană 


