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                                                 Excursie de 1 zi                            

                                                                 TARGOVISTE 

 

                                                                 Itinerariu: Bucuresti – Racari – Targoviste                                                        

   
                                                                 Vizite propuse: Targoviste:  Complexul Curtea Domneasca  

                                                                 Muzeul de Istorie, Muzeul National al Politiei Române , Gradina 

                                                                 Zoologica, Manastirea Dealul 

                                                                 Pentru tarife de vizitare va rugam sa contactati administratia muzeului 

                                                                                                 Targoviste este un oras plin de istorie si atractii turistice. Vechiul targ, 

                                                                 a fost resedinta domneasca si capitala a Tarii Romanesti intre 1396 si  

                                                                 1714, detinand mai bine de trei secole statutul de cel mai important  

                                                                 centru economic, politico-militar si cultural-artistic din sudul tarii 
                                                                 Sapaturile arheologice efectuate pe teritoriul si in imprejurimile 

                                                                 orasului au dovedit ca aceasta regiune era locuita inca din neolitic 
 

 

Tariful include: transport cu autocare clasificate. 

Tariful nu include: taxele de intrare la obiective turistice 

 
  

                      Excursie de 1 zi                            

                               CURTEA de ARGES 
       
                                                                 Itinerariu: Bucuresti – Pitesti – Curtea de Arges - Vidraru  

                                                        
                                                                 Vizite propuse: Curtea de Arges:  Curtea Domneasca, Manastirea 

                                                                 Curtea de Arges,  Capatanenii Pamanteni: Cetatea Poienari „ fosta  

                                                                 resedinta a lui Vlad Tepes” (taxa de Vidraru: Barajul Vidraru 

                                                                 Pentru tarife de vizitare va rugam sa contactati administratia muzeului 

                                                                 In secolul al XIII-lea (1247), Curtea de Arges a fost resedinta de  

                                                                 scaun a voievodului Seneslau, al carui fiu Basarab, a unit sub 

                                                                 sceptrul sau toate cnezatelor si voievodatele dintre Carpati si Dunare  

                                                                 intr-o singura tara, Tara Romaneasca. Curtea de Arges a fost prima  

                                                                 capitala a Tarii Romanesti contribuind si influentand intreaga perioada 

                                                                 medievala, dezvoltarea culturala si religioasa din zona de sud a 

                                                                 Romaniei de azi  
 

 

Tariful include: transport cu autocare clasificate. 

Tariful nu include: taxele de intrare la obiective turistice 

 

 

Microbuz  18 locuri Autocar  35 locuri Autocar  48 locuri Autocar  60 locuri 
 

52 lei / persoana 
 

 

40 lei / persoana 
 

37 lei / persoana 
 

37 lei / persoana 

Gratuit 3 locuri pentru 

profesori insotitori 

Gratuit 5 locuri pentru  

profesori insotitori 

Gratuit 8 locuri pentru  

profesori insotitori 

Gratuit 10 locuri pentru  

profesori insotitori 

Microbuz 18 locuri Autocar 35 locuri Autocar 48 locuri Autocar 60 locuri 
 

87 lei / persoana 
 

 

73 lei / persoana 
 

62 lei / persoana 
 

62 lei / persoana 

Gratuit 3 locuri pentru 

profesori insotitori 

Gratuit 5 locuri pentru  

profesori insotitori 

Gratuit 8 locuri pentru  

profesori insotitori 

Gratuit 10 locuri pentru  

profesori insotitori 
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                                     Excursie de 1 zi 

                         CONSTANTA 

 
                                                                                            Itinerariu: Bucuresti – Fetesti – Medgidia – Constanta 

   

                                                              Vizite propuse: Constata:  Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie,  

                                                              Delfinariu, Vizita la Atelierul de Ciocolata  „Copii au posibilitatea de a 

                                                              modela in ciocolata si vor primii produsul creiat de ei” 

                                                              Pentru tarife de vizitare va rugam sa contactati administratia muzeului 

                                                   Constanța este orașul cel mai vechi atestat de pe teritoriul României.  

                                                              Prima atestare documentară datează din 657 î.Hr. când pe locul actualei 

                                                              peninsule s-a format o colonie greacă numită Tomis. Localitatea a fost 

                                                              cucerită de romani în 71 î.Hr. și redenumită Constantianadupă sora 

                                                              împăratului Constantin cel Mare. Actualmente Constanta este considerat 

                                                              al doilea oras ca marime din Romania si cel mai important oras - port. 

 

 

Tariful include: transport cu autocare clasificate. 

Tariful nu include: taxele de intrare la obiective turistice 
 

 

                          Excursie de 1 zi                            

                                    HOREZU 
  
                                                                Itinerariu: Bucuresti – Pitesti – Ramnicu Valcea - Horezu  

  

                                                                Vizite propuse: Cotmeana:  Manastirea Cotmeana  

                                                                Horezu: Pestera Muierii, Vizita la Atelierul de Ceramica 

                                                                „ Copii vor modela in lut si vor primii obiectul realizat” 

                                                                Pentru tarife de vizitare va rugam sa contactati administratia muzeului 

                                                     Orașul Horezu, se află așezat în partea centrală a județului Vâlcea,  

                                                                aproximativ  la mijlocul distanței dintre Râmnicu Vâlcea și Târgu Jiu. 

                                                                Desi dezvoltarea zonei Horezu a avut loc datorita pozitiei sale in zona 

                                                                traseelor pe care se facea transhumanta oilor dar si a drumului sarii, in 

                                                                zona existand numeroase mine de sare, Horezu a devenit celebru 

                                                                datorita atelierelor de ceramica din zona cat si pentru motivul popular 

                                                                utilizat pe vasele de lut specifice zonei „ Cocosul de Hurez”.  

 

 

Tariful include: transport cu autocare clasificate. 

Tariful nu include: taxele de intrare la obiective turistice 

    

                                                                 

Microbuz 18 locuri Autocar 35 locuri Autocar 48 locuri Autocar 60 locuri 
 

105 lei / persoana 
 

 

90 lei / persoana 
 

78 lei / persoana 
 

78 lei / persoana 

Gratuit 3 locuri pentru 

profesori insotitori 

Gratuit 5 locuri pentru  

profesori insotitori 

Gratuit 8 locuri pentru  

profesori insotitori 

Gratuit 10 locuri pentru  

profesori insotitori 

Microbuz 18 locuri Autocar 35 locuri Autocar 48 locuri Autocar 60 locuri 
 

97 lei / persoana 
 

 

80 lei / persoana 
 

70 lei / persoana 
 

70 lei / persoana 

Gratuit 3 locuri pentru 

profesori insotitori 

Gratuit 5 locuri pentru  

profesori insotitori 

Gratuit 8 locuri pentru  

profesori insotitori 

Gratuit 10 locuri pentru  

profesori insotitori 
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                                                   Excursie de 1 zi 

                                                                       SLANIC PRAHOVA 
    
                                                                 Itinerariu: Bucuresti – Ploiesti – Slanic  Prahova  
  

                                                                 Vizite propuse: Barcanesti:  Manastirea Ghighiu Slanic Prahova: 

                                                                 Mina de Sare, Muzeul Sarii, Muntele si Lacul de Sare 

                                                                 Pentru tarife de vizitare va rugam sa contactati administratia muzeului     

                                                      Localitatea Slanic a devenit cunoscuta în primul rând datorita  

                                                                 zacamântului de sare care se exploateaza de peste trei secole, dar  

                                                                 dintre toate exploatarile de sare ale României, acestea sunt cele mai  

                                                                 recente ca atestare documentara. Spatarul Mihai Cantacuzino, si-a 

                                                                 dat seama ca în regiunea Slanic Prahova exista un zacamânt de sare si  

                                                                 a decis sa deschida aici o mina de sare. In 1685 si 1694 spatarul 

                                                                 Cantacuzino a cumparat mosia Slanic, deschizand prima mina în anul 

                                                                 1688 pe Valea Verde, iar între anii 1689-1691, au fost inceput si  

                                                                 exploatarile de la Baia Baciului. 
 

 

Tariful include: transport cu autocare clasificate. 

Tariful nu include: taxele de intrare la obiective turistice 
  

 

                                                                           Excursie de 1 zi                            

                                                    VULCANII NOROIOSI 
  

                                                                 Itinerariu: Bucuresti – Costesti – Sarata Monteoru - Berca 
  

                                                                Vizite propuse: Magura: Manastirea Ciolanu Berca: Manastirea  

                                                                 Ratesti, Fabrica de Sticlarie (vizita se programeaza in avans si trebuie  

                                                     confirmata de conducerea fabricii), Paclele Mici: Vulcanii Noroiosi 

                                                                 Pentru tarife de vizitare va rugam sa contactati administratia muzeului     

                                                                 Vulcani noroioși reprezintă formațiuni create de gazele naturale  

                                                                 provenind de la peste 3.000 de metri adâncime, care trec printr-un sol  

                                                                 argilos, în combinație cu apa din pânza freatică. Gazele împing spre  

                                                                 suprafață apa amestecată cu argilă. Nămolul format de acestea iese la 

                                                                 suprafață și, în acele locuri, se usucă în contact cu aerul, formând niște  

                                                                 structuri conice asemănătoare unor vulcani. Nămolul ieșit la suprafață  

                                                                 este rece, deoarece vine din straturile de argilă. 
 

 

Tariful include: transport cu autocare clasificate. 

Tariful nu include: taxele de intrare la obiective turistice 

 

Microbuz 18 locuri Autocar 35 locuri Autocar 48 locuri Autocar 60 locuri 
 

60 lei / persoana 
 

 

50 lei / persoana 
 

45 lei / persoana 
 

45 lei / persoana 

Gratuit 3 locuri pentru 

profesori insotitori 

Gratuit 5 locuri pentru  

profesori insotitori 

Gratuit 8 locuri pentru  

profesori insotitori 

Gratuit 10 locuri pentru  

profesori insotitori 

Microbuz 18 locuri Autocar 35 locuri Autocar 48 locuri Autocar 60 locuri 
 

68 lei / persoana 
 

 

60 lei / persoana 
 

50 lei / persoana 
 

50 lei / persoana 

Gratuit 3 locuri pentru 

profesori insotitori 

Gratuit 5 locuri pentru  

profesori insotitori 

Gratuit 8 locuri pentru  

profesori insotitori 

Gratuit 10 locuri pentru  

profesori insotitori 
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                                                            Excursie de 1 zi                            

                                                                      NAMAIESTI 
  
                                                              Iinerariu: Bucuresti – Targoviste – Campulung Muscel – Namaiesti 

   

                                                              Vizite propuse: Targoviste:  Complexul Curtea Domneasca  

                                                              Muzeul de Istorie Campulung:  Ansamblul Feudal Negru Voda   

                                                              Namaiesti:  Biserica Rupestra si Casa memoriala George Toparceanu 

                                                              Pentru tarife de vizitare va rugam sa contactati administratia muzeului  

                                                                                             O excursie de o zi este metoda cea mai accesibila de a imbina calatoria 

                                                              cu culura si ofera posibilitatea de a descoperii locuri cu adevarat 

                                                              importante din punct de vedere istoric, cultural sau religios.  

                                                              O vizita de o zi la Targoviste si Capulung Muscel este dovada perfecta 

                                                              a combinarii intr-un mod inedit a celor trei elemente mai sus 

                                                              mentionate: istorie, cultura si religie 

 

 

Tariful include: transport cu autocare clasificate. 

Tariful nu include: taxele de intrare la obiective turistice 
 
 

                    Excursie de 1 zi                            

                           RASNOV 
  

                                                                Itinerariu: Bucuresti – Ploiesti – Sinaia – Predeal – Rasnov  
                                                              

                                                                Vizite propuse: Sinaia:  Manastirea Sinaia, Castelul Peles,  

                                                                 Rasnov:  Cetatea Rasnov 

                                                                 Pentru tarife de vizitare va rugam sa contactati administratia muzeului 

                                                                  Sinaia este cu siguranta una dintre cele mai cunoscute destinatii  

                                                                  turistice din Romania. Faima acestei statiuni turistice se datoreaza, pe 

                                                                  linga frumusetea incontestabila a reliefului si celor doua obiective  

                                                                  turistice de reputatie internationala: manastirea Sinaia si complexul  

                                                                  regal Peles. Rasnov este un oras situat în centrul țării, în partea   

                                                                  superioară a Țării Bârsei, la poalele masivului Postăvaru, din Munții 

                                                                  Bucegi. In Rasnov exista o cetate taraneasca care se poate inca vizita, 

                                                                  cetatea dateaza din secolul XIII, numaranduse printre  obiectivele cele  

                                                                  mai importante din patrimoniul cultural – istoric al Romaniei 

 

Tariful include: transport cu autocare clasificate. 

Tariful nu include: taxele de intrare la obiective turistice 

 

Microbuz 18 locuri Autocar 35 locuri Autocar 48 locuri Autocar 60 locuri 
 

78 lei / persoana 
 

 

65 lei / persoana 
 

58 lei / persoana 
 

58 lei / persoana 

Gratuit 3 locuri pentru 

profesori insotitori 

Gratuit 5 locuri pentru  

profesori insotitori 

Gratuit 8 locuri pentru  

profesori insotitori 

Gratuit 10 locuri pentru  

profesori insotitori 

Microbuz 18 locuri Autocar 35 locuri Autocar 48 locuri Autocar 60 locuri 
 

78 lei / persoana 
 

 

65 lei / persoana 
 

58 lei / persoana 
 

58 lei / persoana 

Gratuit 3 locuri pentru 

profesori insotitori 

Gratuit 5 locuri pentru  

profesori insotitori 

Gratuit 8 locuri pentru  

profesori insotitori 

Gratuit 10 locuri pentru  

profesori insotitori 
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                                                   Excursie de 1 zi                            

                              BRAN 
 
                                                                 Itinerariu: Bucuresti – Ploiesti – Sinaia – Predeal – Bran  
                                                             

                                                                 Vizite propuse: Sinaia:  Manastirea Sinaia, Castelul Peles 

                                                                  Bran:  Castelul Bran 

                                                                 Pentru tarife de vizitare va rugam sa contactati administratia muzeului 

                                                                 Sinaia este cu siguranta una dintre cele mai cunoscute destinatii  

                                                                 turistice din Romania. Faima acestei statiuni turistice se datoreaza, pe 

                                                                 linga frumusetea incontestabila a reliefului si celor doua obiective  

                                                                 turistice de reputatie internationala: manastirea Sinaia si complexul  

                                                                 regal Peles. Castelul Bran, a fost construit in sec. XIV ca o cetate cu 

                                                                 scop militar. In timp, cetatea a suferit modificari precum: adaugarea 

                                                                 turnului de sud si construcția unui turn dreptunghiular la est în 1622,  

                                                                 iar la sfarsitul sec XIX acoperișul a fost îmbrăcat cu tigla. In anul  

                                                                 1920 cetatea Bran, a fost transformata în castel de catre regina Maria.                                                          
  

 

Tariful include: transport cu autocare clasificate. 

Tariful nu include: taxele de intrare la obiective turistice 
 

  

                                         Excursie de 1 zi                            

                           CAMPINA  
  

                                                      Itinerariu: Bucuresti – Campina – Valea Doftanei  
     

                                                                 Vizite propuse: Campina: Castelul Iulia Hasdeu si Casa Memoriala 

                                                                 Nicolae Grigorescu  Valea Doftanei: Barajul Paltinu 

                                                                 Pentru tarife de vizitare va rugam sa contactati administratia muzeului 

                                                                 Amplasat intr-un adevarat amfiteatru natural, orasul Campina este 

                                                                 situat pe Valea Prahovei si este inconjurat de raurile: Campinita,  

                                                                 Doftana si Prahova. Campina a fost loc de habitare sau inspiratie 

                                                                 pentru numeroase personalitati culturale precum: B.P. Hasdeu,  

                                                                 G. Cosbuc, Geo Bogza sau N. Grigorescu care și-au legat viața și opera 

                                                                 de aceste meleaguri. In vecinateatea orasului Campina, pe cursul raului  

                                                                 Doftana  în aval de confluența acesteia cu valea Păltinoasa, se afla un  

                                                                 alt loc ce se cere a fi vizitat, barajul Paltinu  

                                                                   

 

Tariful include: transport cu autocare clasificate. 

Tariful nu include: taxele de intrare la obiective turistice 

 

Microbuz 18 locuri Autocar 35 locuri Autocar 48 locuri Autocar 60 locuri 
 

90 lei / persoana 
 

 

68 lei / persoana 
 

62 lei / persoana 
 

62 lei / persoana 

Gratuit 3 locuri pentru 

profesori insotitori 

Gratuit 5 locuri pentru  

profesori insotitori 

Gratuit 8 locuri pentru  

profesori insotitori 

Gratuit 10 locuri pentru  

profesori insotitori 

Microbuz 18 locuri Autocar 35 locuri Autocar 48 locuri Autocar 60 locuri 
 

62 lei / persoana 
 

 

50 lei / persoana 
 

45 lei / persoana 
 

45 lei / persoana 

Gratuit 3 locuri pentru 

profesori insotitori 

Gratuit 5 locuri pentru  

profesori insotitori 

Gratuit 8 locuri pentru  

profesori insotitori 

Gratuit 10 locuri pentru  

profesori insotitori 
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                    Excursie de 1 zi                            

                           PLOIESTI 
 

                                                                 Itinerariu: Bucuresti – Ploiesti  
     

                                                                 Vizite propuse: Ploiesti:  Muzeul Ceasului, Muzeul National al 

                                                                 Petrolului, Casa Memoriala I.L. Caragiale, Casa Hagi Prodan,  

                                                                 Parcul Bucov si Gradina Zoologica  Barcanesti:  Manastirea Ghighiu 

                                                                 Pentru tarife de vizitare va rugam sa contactati administratia muzeului 

                                                                 Ploiesti este reședinta a județului Prahova si unul dintre orașele 

                                                                 importante ale României, recunoscut ca un importanta centru comercial  

                                                                 si industrial, in special pentru industria petrolului. Situat pe drumul ce  

                                                                 leaga capitala de Valea Prahovei si de orasul Brasov, Ploiestiul a fost 

                                                                 considerat in perioada medievala, un important centru comercial, 

                                                                 datorita asezarii sale in drumul negustorilor. In a doua jumatate a sec.  

                                                                 XIX, in zona Ploiestiului, se dezvolta industria extractiei si prelucrarii 

                                                                 petrolului, astfel ca prima rafinarie din lume a fost construita la Ploiesti 

                                                                 . 

 

Tariful include: transport cu autocare clasificate. 

Tariful nu include: taxele de intrare la obiective turistice 
                                             
 

                                                  Excursie de 1 zi                            

                           SINAIA 
   

                                                                 Itinerariu: Bucuresti – Ploiesti – Sinaia  
     

                                                                 Vizite propuse: Sinaia:  Manastirea Sinaia, Castelul Peles 

                                                                 Casa memoriala George Enescu , Plimbare cu telecabina 

                                                                 Pentru tarife de vizitare va rugam sa contactati administratia muzeului 

                                                                 Sinaia este cu siguranta una dintre cele mai cunoscute destinatii  

                                                                 turistice din Romania. Faima acestei statiuni turistice se datoreaza 

                                                                 reliefului spectaculos ce incojoara orasul, dar si numeroaselor 

                                                                 obiective turistice de reputatie internationala: manastirea Sinaia , 

                                                                 complexul regal Peles, cazinoul Sinaia, hotelul Palace, casa istoricului  

                                                                 Nicolae Iorga, casa memoriala George Enescu, cimitirul eroilor din 

                                                                 Primul Razboi Mondial, etc.  
 

 

 

Tariful include: transport cu autocare clasificate. 

Tariful nu include: taxele de intrare la obiective turistice           

 
  

Microbuz 18 locuri Autocar 35 locuri Autocar 48 locuri Autocar 60 locuri 
 

60 lei / persoana 
 

 

48 lei / persoana 
 

43 lei / persoana 
 

43 lei / persoana 

Gratuit 3 locuri pentru 

profesori insotitori 

Gratuit 5 locuri pentru  

profesori insotitori 

Gratuit 8 locuri pentru  

profesori insotitori 

Gratuit 10 locuri pentru  

profesori insotitori 

Microbuz 18 locuri Autocar 35 locuri Autocar 48 locuri Autocar 60 locuri 
 

62 lei / persoana 
 

 

50 lei / persoana 
 

45 lei / persoana 
 

45 lei / persoana 

Gratuit 3 locuri pentru 

profesori insotitori 

Gratuit 5 locuri pentru  

profesori insotitori 

Gratuit 8 locuri pentru  

profesori insotitori 

Gratuit 10 locuri pentru  

profesori insotitori 
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                                                      Excursie de 1 zi 

                           ADAMCLISI 
  

                                                                 Itinerariu: Bucuresti – Calarasi – Ostrov - Adamclisi  
     

                                                                 Vizite propuse: Galita:  Manastirea Dervent 

                                                                 Ion Corvin: Manastirea Pestera Sf. Andrei, Adamclisi:  Mausoleul 

                                                                 Tropaeum Traiani, Muzeul arheologic Adamclisi, Cetatea Adamclisi 

                                                                 Pentru tarife de vizitare va rugam sa contactati administratia muzeului 

                                                                 Dobrogea este un habitat istoric și geografic care face parte din teritoriul 

                                                                       României cuprins intre Dunăre și Marea Neagra. În iarna anului 101-102, 

                                                                       armata romana condusa de Imparatul Traian a înfrânt armata Dacilor  

                                                                       condusa de Decebal. Pentru comemorarea victoriei în locu bătăliei s-a  

                                                                       înființat localitatea Tropeum iar în anul 109 a fost construit monumentul  

                                                                       Tropaeum Traiani. Insusi crestinarea poporului roman isi are originile in 

                                                                        zona istorica a Dobrogei, acesta fiind locul unde Sfantul Aposto Andrei a 

                                                                        poposit o lunga perioada de timp, locuind intr-o pestera ce astazi ii poarta 

                                                                        numele si a devenit loc de pelerinaj pentru crestinii de pretutindeni. 
 

 

Tariful include: transport cu autocare clasificate. 

Tariful nu include: taxele de intrare la obiective turistice                                                               

 

                                     Excursie de 1 zi                            

                           FERMA ANIMALELOR 
   

                                                                  Itinerariu: Bucuresti – Comuna Pantelimon  
     

                                                                  Activitati: Mulsul vacutei; Tesalatul poneiului; Alaptarea viteilor 

                                                                  Hranitul animalelor; Coloratul planselor; Desenul pe alei                                                                            

                                                                  Exista undeva in apropierea Bucurestiului (mai exact in comuna 

                                                                  Pantelimon), un fel de gradina zoo cu animale domestice, unde atat  

                                                                  adultii cat si copiii se pot simti bine hranind animalele, mangaindu-le, 

                                                                  cunoscandu-le indeaproape. Ferma Animalelor se desfasoara pe o 

                                                                  suprafata generoasa, unde si-au gasit adapostul porci vietmanezi 

                                                                  extrem de dragalasi, doi vitei, o magarita cu puiul sau, diverse tipuri  

                                                                  de iepuri, ponei, capre, oi, dar si pasari – pauni, gaini, rate, gaste, etc.  

                                                                  Locul se bucura si de un lac, pe care plutesc diferite specii de pasari,  

                                                                  pe care vizitatorii le pot obseva in mediul lor natural.                                                                
                                                                                                 * Pentru rezervari si tarife, contactati reprezentantii fermei la nr. de telefon:  

                                                                      0735 309 175 / 0725 921 629  sau accesati siteul: www.fermaanimalelor.ro 
 

                                                                  

Tariful include: transport cu autocare clasificate. (maxim 5 ore) 

Tariful nu include: taxele de intrare la obiective turistice                                                            

Microbuz 18 locuri Autocar 35 locuri Autocar 48 locuri Autocar 60 locuri 
 

95 lei / persoana 
 

 

75 lei / persoana 
 

63 lei / persoana 
 

63 lei / persoana 

Gratuit 3 locuri pentru 

profesori insotitori 

Gratuit 5 locuri pentru  

profesori insotitori 

Gratuit 8 locuri pentru  

profesori insotitori 

Gratuit 10 locuri pentru  

profesori insotitori 

Microbuz 18 locuri Autocar 35 locuri Autocar 48 locuri Autocar 60 locuri 
 

30 lei / persoana 
 

 

25 lei / persoana 
 

18 lei / persoana 
 

18 lei / persoana 

Gratuit 3 locuri pentru 

profesori insotitori 

Gratuit 5 locuri pentru  

profesori insotitori 

Gratuit 8 locuri pentru  

profesori insotitori 

Gratuit 10 locuri pentru  

profesori insotitori 
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