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  TARGUL DE CRACIUN din Craiova  

 375 lei/pers              30 noiembrie- 01 decembrie 2022 

Ziua 1- plecare dimineata, ora 7.30 – pe traseul Bucuresti- Pitesti- Slatina 

Plecare din Bucuresti, Dealu Mitropoliei 6.00 dimineata 

Vizitam  Mănăstirea Brâncoveni din Brancoveni. Mănăstirea Brâncoveni se află în locul care 
a fost leagănul copilăriei domnitorilor Matei Bararab și Constantin Brâncoveanu . 

Orasul Craiova – tur pietonal centrul istoric unde vom vedea: Parcul Prefecturii, Palatul 
Administrativ, Fântâna Muzicală, Biserica Sfânta Treime, Clădirea Primăriei, Muzeul de Artă, 
Teatrul Național. 

Cazare Hotel Parc - Hotel 3 * 

Liber la distractie !!!  Ta rgul de Cra ciun din Craiova 

 Ziua 2 – 01.12.2022 – Ziua Nationala a Romaniei-  

Mic dejun la Hotel  - Vom incepe ziua cu vizita la Biserica Madona Dudu. Biserica Madona 
Dudu din Craiova, cunoscută mai ales sub denumirea de Catedrala Maicii Domnului din 
Craiova, este una dintre cele mai mari biserici ortodoxe din Craiova. Pictura ce imbraca peretii 
interiori ai bisericii poarta semnatura renumitului zugrav Gheorghe Tatarescu. 

Urmeaza o plimbare in Parcul Nicolae Romanescu din Craiova, o capodoperă peisagistică 
şi una dintre atracţiile din zona Olteniei. Este al treilea ca mărime din Europa şi al doilea ca 
mărime din România, după Parcul Herăstrău. Are o suprafaţă de 90 de hectare. 

Ultima oprire, in drum spre casa,  Mânăstirea Pantocrator !!! 

Prețul include: 1 x noapte cazare hotel 3* in Craiova , in cam dubla sau twin, cu mic 
dejun;  

Transport autocar + ghid insotitor 

 Prețul nu include: taxele de intrare și de fotografiere la obiectivele din program , cheltuielile 
personale 

Inscrierea se face in baza unui avans de 200 lei, in limita locurilor disponibile. 
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Pentru plata cu vouchere de vacant, plata se face integral la momentul inscrierii ! 


