Valea Prahovei & Țara Bârsei
04 - 06 februarie 2022, 2 nopţi/ 3 zile
18 - 20 noiembrie 2022, 2 nopți/ 3 zile

Ziua 1 – Vineri, 04 februarie/ 18 noiembrie | Iași – Brașov - Predeal
Întâlnire dimineață la ora 06:45 în fața magazinului Market - fostul magazin Billa (gară), plecare la ora 07:00 pe
traseul Iași - Bacău – Onești – Brașov - Predeal. Aproape de Brașov se află Cetatea Prejmer, cea mai bine păstrată
fortificație din Europa. Cetatea a fost construită în 1211 de către Cavalerii Teutoni, în stil gotic şi este înscrisă pe lista
patrimoniului cultural modial UNESCO. După ce vizităm cetatea, ne îndreptăm către Brașov unde începem să
descoperim Brașovul. Din Livada Poștei către Piața Sfatului, apoi prin Strada Sforii, o stradă care are o lățime de doar
123 cm și este catalogată drept cea mai îngustă stradă din Europa. Continuăm către Poarta Schei și Casa Sfatului.
Ultimul obiectiv pe care îl vom vizita este faimoasa Biserică Neagră. Cazare în Predeal la hotel Bulevard 3* sau
similar.
Ziua 2 – Sâmbătă, 05 februarie/ 19 noiembrie | Predeal – Azuga – Bușteni – Sinaia - Predeal
Mic dejun. Ne deplasăm spre Bușteni unde vom vizita 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. Următorul obiectiv este Mănăstirea Caraiman, o mănăstire ortodoxă
emblematică, cu grădini, alei și priveliști montane pitorești. Continuăm către Sinaia unde vom admira frumoasa
clădire a Cazinoului. Ultima vizita o vom face la Castelul Stirbey, reședința de vară a Alinei Stirbey și a generalului
Emanuel Florescu care rămâne cunoscută astăzi drept cea mai veche clădire civilă din orașul Sinaia. Cazare în Predeal
la hotel Bulevard 3* sau similar.
Ziua 3 – Duminică, 06 februarie/ 20 noiembrie | Predeal – Zărnești – Cetatea Feldioara – Iași
Mic dejun. Din Predeal, prin Pârâul Rece, ne îndreptăm către Zărnești, unde vom vizita Sanctuarul de urși Libearty.
Înființat în 2005, situat în pădurea de pe dealul de la intrarea în orașul Zărnești, sanctuarul Libearty se întinde pe o
suprafață de 69 de hectare de pădure fiind cea mai mare rezervație de urși bruni din lume și singura din România.
Sanctuarul Libearty a fost creat în memoria ursoaicei Maya și este astăzi căminul a peste 100 de urși, toți salvați de la
o viață crudă și abuzivă de captivitate. Tot în Țara Bârsei se regăsește și Cetatea Feldioarei ce se traduce prin Cetatea
Mariei. Se spune că Fecioara Maria era considerată patroana Ordinului Cavalerilor Teutoni. Construită în secolul al
XIII-lea, chiar de către Cavalerii Teutoni, cetatea Feldioarei este cea mai importantă fortificație din Țara Bârsei.
Totodată, superba fortificație a județului Brașov este considerată Monument Istoric. Sosire în Iași spre seară, în
funcție de trafic.

Tarife:
Adult în cameră dublă
Adult în cameră single
Al 3-lea adult în cameră dublă cu pat suplimentar
Copil < 12 ani cu 2 adulți în cameră fără pat suplimentar

399 lei
569 lei
399 lei
329 lei

Tariful include:
- 2 nopți de cazare cu mic dejun la hotel Bulevard 3* în Predeal
- Transport autocar
- Însoțitor de grup
Tariful nu include:
- Intrările la obiectivele turistice
Informații 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:
- 100 lei la înscriere
- Restul de plată cu 20 zile înainte de plecare

