
 

 

 

 
      Senior Tour – Țara Făgărașului 

 
17 – 21 mai 2021, 4 nopți/ 5 zile 

04 – 08 octombrie 2021, 4 nopți/ 5 zile 

     

 
Ziua 1 – Luni, 17 mai/ 04 octombrie| Iași – Bacău – Brașov – Făgăraș – Arpașu de sus 
Întâlnire la ora 06:45 în fața magazinului Market, fostul magazin Billa (gară), plecare la ora 07:00 pe traseul Iași – 
Bacău – Brașov. Înainte de ajunge în Brașov, vom face o scurtă vizită la Cetatea Prejmer. Ajungem în Brașov și 

începem să descoperim Brașovul prin Strada Sforii, o stradă care are o lățime de doar 123 cm și este catalogată 

drept cea mai îngustă stradă din Europa. Continuăm admirarea obiectivelor Poarta Șchei, Casa Sfatului și Piața 

Sfatului. Ultimul obiectiv pe care îl vom admira este faimoasa Biserică Neagră. Pornim apoi spre Muntii Făgăraș, 

la poalele cărora vom ajunge spre seară, într-un cadru natural de o frumusețe deosebita. Cazare și cină la Complex 
Albota 3* sau similar. 

Ziua 2 – Marți, 18 mai/ 05 octombrie | Cârțișoara – Valea Zânelor – Avrig – Transfăgărașan 
Mic dejun la hotel. Incepem ziua în Cârțișoara, la casa memorială a lui Badea Cârțan, unde descoperim povestea 

țăranului care a iubit graiul stramoșilor și a plecat pe jos să vadă Roma și Columna lui Traian - dovezile latinității 

poporului român. Apoi descoperim un loc neștiut de mulți: Castelul de Lut din Valea Zânelor, un loc ce pare 

desprins din basme. Ajungem apoi în Avrig unde admirăm palatul de vară al baronului Brukenthal și facem o 

plimbare prin frumoasa gradină baroca a acestuia. La final ne aventurăm pe spectaculosul Transfăgărașan, într-un 
peisaj ce-ți taie respirația, până la Cabana Bâlea Cascadă, o plăcere neapărat obligatorie când ești în Țara 

Făgărașului. Iar dacă vremea ne permite, facem o urcare cu telecabina spre Bâlea Lac. Călătoria va fi una cu 

siguranță de neuitat! Cazare și cină la Complex Albota 3* sau similar. 

Ziua 3 – Miercuri, 19 mai/ 06 octombrie | Opțional: Mănăstirea Cârța – Mănăstirea Brâncoveanu – Cetatea 
Făgăraș 
După micul dejun ne putem petrece ziua după bunul plac sau putem face o excursie opțională la trei obiective 

interesante ale Țării Făgărașului:  
- Mănăstirea Cisterciană din Cârța, o monumentală construcție gotică; 
- Mănăstirea Brâncoveanu din Sâmbăta de Sus, una din frumoasele ctitorii ale domnitorului martir, unde a fost 

stareț Părintele Arsenie Boca; 
- Cetatea Făgăraș, situată în topurile internaționale ale celor mai frumoase fortificații, ce cuprinde și Muzeul Țării 
Făgărașului, amenajat în interiorul zidurilor; 
Cazare și cină la Complex Albota 3* sau similar. 

 



 
 
 

 
Ziua 4 – Joi, 20 mai/ 07 octombrie | Cincșor – Șinca veche – Mândra – Lisa 
Mic dejun la hotel. Continuăm explorarea cu satul Cincșor, unde vizităm biserica fortificată, școala și casa 

parohială și ascultăm povestea și aventura restaurării lor. Ajungem apoi la șinca Veche pentru a afla secretele 

mănăstirii rupestre, a cărei vechime este estimată la mii de ani și a morii vechi de peste 130 de ani, cea mai veche 
din Țara Făgărașului.  Vizităm Muzeul de Pânze și Povești din Mândra și aflăm cum poate reinventarea șezătorilor 

de altădată să readucă la viață o comunitate rurală. Poposim în Lisa, la cel mai vechi ansamblu de instalații 

tradiționale din țară. Participăm la un atelier de tors lâna și ne încercăm măiestria la războiul de țesut. Cazare și 
cină la Complex Albota 3* sau similar. 

Ziua 5 – Vineri, 21 mai/ 08 octombrie | Arpașu de Sus – Sighișoara – Iași 
După micul dejun pornim spre casă. In Sighisoara, împreună cu ghidul local, vizităm cetatea istorică cu faimosul 

turn cu ceas, Primăria, biserica evanghelică, prima școală din Sighișoara și turnurile cetății ce au aparținut în trecut 

diferitelor bresle ce au adus faima orașului. Ajungem în Iasi spre seară, în funcție de trafic. 
 
Tarife: 

 

 

 

 

Tariful include: 
- 4 nopți de cazare cu mic dejun și cină la Complex Albota 3* sau similar 
- Transport autocar  
- Însoțitor de grup 
 
Tariful nu include: 
- Intrările la obiectivele turistice 
 
Excursie opțională 
Mănăstirea Cârța, Mănăstirea Brâncoveanu și Cetatea Făgăraș – 45 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                            930 lei 
Adult in cameră single                         1,150 lei 
Al 3-lea adult în cameră dublă cu pat suplimentar                            930 lei 
Copil < 11.99 ani cu 2 adulți în cameră fără pat suplimentar   650 lei 
Tarif Early Booking: pentru înscriere până la data de 

31.01.2021 
Se aplică o reducere de 25 

lei/persoană 

TOP TRAVEL
Tel.: 0742 180 614
e-mail: travel_top@yahoo.com


