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Transfăgărășan – ”cel mai frumos drum din 

lume” – Jeremy Clarkson de la Top Gear 

25 – 28 iulie 2022 

Ziua 1 (luni, 25 iulie 2022): Satu Mare – Sibiu (350 

km) 

Pornim la 7 dimineața din Satu Mare spre Alba Iulia. Într-o 

plimbare prin Cetate, cea mai mare de tip Vauban din România, 

înglobând cetatea medievală construită la rândul ei peste fortul 

roman, vom vedea Sala Unirii din cadrul Muzeului Național al 

Unirii, Catedrala Ortodoxă a Încoronării sau a Reîntregirii și 

Catedrala Romano – Catolică, Palatul Principilor Ardealului, Obeliscul lui Horea, Cloșca și 

Crișan și porțile cetății. (Optional masă de prânz la Miercurea Sibiului). Ne continuăm apoi 

drumul spre Sibiu, unde aflăm poveștile legate de cele mai importante locuri și clădiri ale 

orașului vechi: Piața Mare cu Primăria, Palatul Bruckental și multe case, fiecare cu povestea ei; 

Piața Mică cu Podul Minciunilor și Turnul Sfatului; Piața Huet cu Casa Calfelor și Biserica 

Evanghelică. Cină și cazare la motel/ hotel în zona Sibiu. 

Ziua 2 (marți, 26 iulie 2022): Sibiu – 

Transfăgărășan – Sibiu (200 km) 

După micul dejun pornim spre Transfăgărășan. Oprim întâi 

Cârțișoara pentru a afla povestea lui Badea Cârțan, țăranul care 

a ajuns pe jos până la Roma pentru a vedea cu ochii lui Columna 

lui Traian. Începem apoi urcarea pe cel mai spectaculos drum 

montan din lume, după părerea mai multor publicații. Facem o 

drumeție până la cascada Bâlea, apoi urcăm până la 2042 m altitudine, în zona tunelului și a 

Lacului Bâlea. Facem o scurtă oprire la locul numit Poarta întâlnirii. Cină și cazare la același 

motel/ hotel din zona Sibiu.  

Ziua 3 (miercuri, 27 iulie 2022): Sibiu – Mănăstirea Brâncoveanu de la 

Sâmbăta – Făgăraș - Sibiu (200 km) 

După micul dejun pornim spre Făgăraș. Oprim întâi la Avrig 

pentru a ne bucura de farmecul grădinilor Castelului 

Bruckental, reședința de vară a baronului care a fost guvernator 

al Transilvaniei timp de 10 ani din 1777. La Sâmbăta de Sus 

vizităm Mănăstirea Brâncoveanu, ctitorie a domnitorului 

Constantin Brâncoveanu pe locul unei bisericuțe de lemn 

ridicată de unchiul său. Construită pe ruinele unei vechi fortificații de pământ și lemn, cetatea 
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Făgărașului a fost, de-a lungul vremii, proprietate a Doamnei Stanca – soția lui Mihai Viteazul, 

reședință de voievozi și principi transilvăneni, loc de întâlnire a Dietei (parlamentul) 

transilvănene și sediu de episcopie. Într-o plimbare în interiorul și în jurul cetății vom afla mai 

multe din tainele ei. Cină și cazare la același motel/ hotel din zona Sibiu. 

Ziua 4 (joi, 28 iulie 2022): Sibiu – Satu Mare (350 km) 

Mic dejun apoi petrecem prima parte a zilei în Dumbrava 

Sibiului, unde se găsesc Complexul muzeal Astra (muzeul 

satului) și Grădina Zoologică. Muzeul Astra Sibiu este unul 

dintre cele 3 muzee din țară care a primit 3* Michelin. Vom 

călători în lumea tradițiilor populare sau ne vom bucura de 

ghidușiile pe care le fac animalele de la ZOO. La Sibiel vom 

vedea Muzeul Icoanelor pe sticlă, cea mai mare colecție de acest 

fel din Transilvania. Pentru prânz târziu oprim la Miercurea 

Sibiului. Sosire acasă în cursul serii.    

Preț:  

• Early booking - 575 lei (înscrieri cu avans de 200 lei până în data de 10 mai 2022) 

• 625 lei (înscrieri cu avans de 200 lei după data de 11 mai 2022) 

Notă:  

• grup minim de 40 de participanți; pentru un grup de 35 – 39 de participanți, prețul se 

majorează cu 15 lei de persoană; pentru 30 – 34 de participanți, prețul se majorează cu 

30 de lei de persoană 

• în caz de renuntare la înscrierile cu early booking, avansul nu se returneaza, dar se 

acceptă schimbarea numelui 

• se poate plăti în numerar sau cu card de vacanță. Dacă avansul a fost plătit numerar, la 

achitarea integrală cu cardul de vacanță se restituie avansul numerar  

Incluse în preț:  

• transport cu autocar modern de categoria I ; 

• 3 nopți de cazare la motel/ hotel în zona Sibiu, cu mic dejun și cină; 

• Însoțitor de grup. 

Nu sunt incluse în preț (informativ):  

• Intrarea la Muzeul Astra Sibiu (5 lei), la ZOO Sibiu (10 lei), la Cetatea Făgăraș (15 lei)  
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