
 

 

 

3 zile în Brașov și imprejurimi 

  

Ziua 1 - Vineri, 10 iunie 2016 

- În jurul orei 18.00, după finalul conferinței de la hotel Marriott, veți fi transferați 
spre Brașov (185 km, 3h), unde veți petrece două nopți. Brașov este unul dintre cele 
mai vizitate locuri din România, un oraș vibrant, cu o arhitectură ce îmbină stilul 
gotic, baroc și renascentist. 

- Cină la Restaurantul Sergiana, unde puteți experimenta atât bucătăria, cât și vinurile 
tradiționale românești. După cină, puteți continua seara într-una din numeroasele 
cafenele, baruri sau puburi din centrul orașului. 

- Cazare la Hotelul Belvedere, un hotel de 4* situat la 15 minute de Centrul Vechi, 
renumit pentru poziționarea sa care oferă o panoramă completă a orașului și a 
munților. 

  

Ziua 2 – Sâmbătă, 11 iunie 2016 

- Mic dejun la hotel. 

- După micul dejun, in jurul orei 10.00, se va pleca înspre Bran (29 km, 30m), unde 
veți vizita Castelul Bran, cunoscut și sub numele de Castelul lui Dracula (castelul pe 
care scriitorul Bram Stoker l-a ales ca reședință pentru acest personaj). Izvoarele 
istorice spun totuși că adevăratul “Dracula”, Vlad Țepeș, este puțin probabil să fi 
petrecut mult timp aici. Cu toate acestea, castelul este o destinație superbă, având o 
cameră de torură complet echipată și o priveliște deosebită asupra curții interioare 
și văii dimprejur. 

- Plecare spre Sinaia (40 km, 1h) și prânz într-un restaurant local cu bucătărie 
tradițională și internațională. 

- Vizitarea Castelului Peleș (reședința de vară a familiei regale române, construit la 
sfârșitul secolului XIX). Opțional, puteți face o plimbare cu telegondola care urcă 
până la cota 1400, pentru a admira splendida priveliște a Munților Carpați. 

- După vizitarea castelului Peles, întoarcere către Brașov (40 km, 1h). Puteți petrece 
după-amiaza relaxâdu-vă în oraș, la cumpărături sau odihnindu-vă la hotel -  
Kronwell are una dintre cele mai apreciate spa-uri din țară. 

- Pentru cei care vor să se bucure mai mult de peisajele rurale tradiționale, se poate 
organiza o vizită la bisericile medievale fortificate din satele saxone dimprejurul 
Brașovului. Se vor vizita biserica fortificată din Prejmer (17 km, 21m), care datează 

https://www.flickr.com/groups/brasovbrassokronstadt/pool/
http://sergianagrup.ro/restaurante/restaurant-sergiana/
http://sergianagrup.ro/restaurante/restaurant-sergiana/
http://hotelbelvederebv.ro/
http://www.castelulbran.ro/
http://www.castelulbran.ro/
http://en.wikipedia.org/wiki/Sinaia
http://en.wikipedia.org/wiki/Sinaia
https://www.flickr.com/search/?text=peles%20castle
https://www.flickr.com/search/?text=peles%20castle
http://en.wikipedia.org/wiki/Prejmer_fortified_church
http://en.wikipedia.org/wiki/Prejmer_fortified_church


încă din secolul XIII și face parte în prezent din patrimoniul UNESCO și biserica 
fortificată din Harman (9 km, 10m), o altă așezare saxonă din apropiere. 

- Cină în Brașov, într-unul din restaurantele din centrul vechi. O recomandare bună ar 
fi Restaurantul Prato, unde puteți savura preparate italiene sau se poate organiza o 
cina de grup. 

- Petreceți cea de-a doua noapte în Brașov. 

  

Ziua 3 – Duminică, 12 iunie 2016 

- Mic dejun la hotel. 

- Petreceți dimineața descoperind orașul. Daca alegeți o plimbare, nu trebuie să ratați 
Strada Sforii (cu o lățime de 111-135cm) sau Biserica Neagă (principala construcție 
în stil gotic din România și cea mai mare din Europa de Est). Opțional, se pot 
organiza mini tururi ghidate în acest sens. 

- În jurul orei 12.30 se va pleca înspre Bușteni (40 km, 1h), unde veți putea lua 
prânzul la Canta Cuisine, restaurantul situat la baza Castelului Cantacuzino. Terasa 
restaurantului oferă o priveliște spectaculoasă asupra văii, în timp ce stilul classic în 
care este decorat interiorul crează o ambianță elegantă și intimă, numai potrivită 
pentru un prânz regal. 

- Se continuă drumul spre București (145 km, 2h), unde va veți reîntoarce la Hotelul 
Marriott, pentru a vă veți pregăti pentru zborul de întoarcere.   

  

*În cazul în care plănuiți să stați până luni, putem să va recomandăm o serie de activități și 
de restaurante pe care puteți să le testati în timpul rămas. 
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REZUMATUL TURULUI: 

ZIUA 1: 185 km, 3 ore 

ZIUA 2: 109 km, 2 ore (cu opriri) 

ZIUA 3: 185 km, 3 ore (cu opriri) 

  

CAZARE: 

2 nopți în Brașov. 

  

 PREȚ ESTIMATIV: 

590EUR de persoană (calculat pentru un grup de 15 de persoane) 

  

PREȚUL INCLUDE: 

- Transportul de la punctul de plecare – Hotelul Marriott -  și până la punctual de 
întoarcere – Hotelul Marriott sau aeroport; 

- Cazare cu mic dejun în camere cu pat dublu în regim single la Hotelul Kronwell; 

- Un ghid profesionist în limba engleză pe toată durata excursiei; 

- O persoană din echipă disponibilă pe tot parcursul turului pentru a oferi suport 
ghidului; 

- Taxele de intrare la obiectivele menționate în itinerariu; 

- Sticle cu apă în mașini pe toată durata excursiei; 

- Un pachețel de întâmpinare individual, care conține itinerariul, 2 cărți poștale cu 
poze marca Răzvan Voiculescu, plic și coli goale pentru a putea trimite cărțile 
poștale sau o scrisoare, o hartă cu traseul stabilit și o punguliță cu 
sărățele/prăjiturele de casă. 

  

PREȚUL NU INCLUDE 

- Alte mese decât micul dejun (echipa organizatoare se va ocupa de rezervări, în cazul 
în care este necesar). Pentru mesele de grup, este recomandată stabilirea prealabilă 
a unui meniu pentru reducerea timpului de așteptare. 

- Cheltuieli persoane sau altele în afara celor menționate în secțiunea de mai sus. 

 


