
Circuit Defileul Dunării 
 4 zile, 3 nopți 
 750 lei/ persoană/ cazat în cameră dublă pentru plecări din Sibiu, Sebeș, Alba Iulia, Deva.  
 Grup minim : 30 de persoane  
 Date de plecare: 12.06.2023, 10.07.2023, 07.08.2023, 14.09.2023 

 

 
Zona Cazanele Dunării este 

una din cele mai apreciate destinații de 
vacanță din România. În Defileul Dunării 
poți vedea peisaje pitorești cu stânci, 
munți și ape, poți vizita peșteri, mănăstiri 
și te poți bucura de o croazieră ce îți 
poate oferi o altă perspectivă a fluviului și 
a împrejurimilor, iar dacă mai adăugăm și 
faptul că există trasee care îți oferă 
posibilitatea de a vedea Clisura de la 
înălțime, atunci parcă devine automat 
următoarea destinație de vacanță. 

În această regiune plină de 
mister, în locul în care sălbatica vale a 
Mraconiei se uneşte cu fluviul, un grup de 
tineri temerari au supus stânca conform 
unui străvechi obicei al acestor meleaguri 
şi au modelat-o după chipul şi 
asemănarea unuia din marii eroi ai 
neamului intrat şi el în legendă 
Decebal… Să fie doar o simplă 
coincidenţă?  Drumul fluviului printre 
pereții stâncoși ai Munților Carpați este 
spectaculos și se cere descoperit de 
iubitorii de natură. 

 
Itinerariu: 
Ziua 1/ Sibiu – Castelul Huniazilor – 
Mânăstirea Prislop – Sarmisegetuza Ulpia 
Traiana – Băile Herculane. Cazare Băile 
Herculane 
Ziua 2/ Mic dejun Băile Herculane – 
Cascada Bigăr – Morile de apă de la 
Rudăria – Băile Herculane. Cazare Băile 
Herculane 
Ziua 3/ Mic dejun Băile Herculane – 
Orșova– Croazieră pe Dunăre (Cazanele 
Mari și Cazanele Mici) – Mânăstirea Sfânta 
Ana – Drobeta Turnu Severin. Opțional: 
Seară sârbească. Cazare Turnu Severin 
Ziua 4/ Mic dejun Turnu Severin – 
Mânăstirea Tismana – Hobița – Târgu Jiu   
– Horezu – Râmnicu Vâlcea  – Sibiu 

 
 

Castelul Huniazilor – Legenda vie a 
Transilvaniei – un monument singular 
în România şi printre cele mai 
atractive din spaţiul european. 

 
Cascada Bigăr este una dintre cele 
mai frumoase și spectaculoase 
cascade din lume, impresionând prin 
superba cădere de apă peste un 
veritabil covor de mușchi, fenomen 
natural care o face, de altfel, și unică în 
lume. 

 
Băile Herculane, “cea mai frumoasă 
stațiune de pe continent”, locul unde 
puterea vindecătoare a apelor termale 
întâlnește prospețimea unică a aerului 
ionizat.

 
Cazanele Dunării  – un spectacol unic 
în aer liber ce lasă trecătorul mut de 
uimire. 

  

 
Servicii incluse: 
►3 nopti cazare la hoteluri/pensiuni de 3*; 
►ghid de turism din partea agenției; 
►mic dejun; 
►transport autocar modern cu aer 
condiționat,conform programului; 
Servicii neincluse: 
►intrări la obiectivele turistice; 
► masa de prânz, cina; 
►Croazieră pe Dunăre (70 lei/pers); 
►Opțional: Seara sârbească (80 lei/pers). 
* 300 lei supliment cameră single/persoană  
* 280 lei copil între 0-4,99 ani, fără pat 
suplimentar, cu mic dejun și loc în autocar  
* 500 lei/copil între 5-11,99 ani cazat cu 2 
adulți pat suplimentar 
* La un grup mai mic de 30 de persoane, 
prețul se recalculează sau circuitul se 
reprogramează. 
* Se acceptă plata cu Voucher Vacanță. 

 
MODALITĂŢI DE PLATĂ 

Notă: Rezervarea este fermă în momentul 
achitării unui avans de 30%.  
• 30% în momentul rezervării, când 
rezervarea se face cu cel puţin 60 de zile 
înainte de plecare, 70% cu 21 de zile 
înainte de plecare 
• 100% când rezervarea se face cu mai 
puţin de 21 de zile înainte de plecare. 
 
CONDIŢII DE ANULARE 
• De la momentul rezervării şi până cu 60 
de zile înainte de momentul plecării – 30%; 
• De la 60 de zile şi până cu 21 de zile 
înainte de momentul plecării – 60%; 
• Cu mai puţin de 21 de zile înainte de 
plecare sau pentru neprezentare la 
program – 100%. 
• În cazul unor restricții de călătorie apărute 
cu mai puțin de 21 zile înainte de plecare, 
circuitul se reprogramează sau sumele se 
rambursează. 



 
Ziua 1/ Sibiu – Castelul Huniazilor – Mânăstirea Prislop – Sarmisegetuza Ulpia Traiana – Băile Herculane. Cazare Băile Herculane 
  În cursul dimineții plecăm din Sibiu spre Castelul Huniazilor, binecunoscut şi sub 
denumirea Castelul Corvinilor sau al Corvineştilor, păstrător al arhitecturii impozante, este clasat de 
privitori şi localizat în timp ca aparţinând Perioadei Medievale. După ascultarea legendelor ce ne vor 
încânta spiritul, vom continua călătoria, poposind apoi la Mânăstirea Prislop. Odată ajunși acolo, lumea 
pare că se oprește în loc și fiecare are propria lui poveste, despre ce a văzut, simțit sau experimentat 
la Prislop. Pe lângă frumuseţea şi unicitatea construcţiei bisericeşti, ridicată, prin strădania celor trei 
mari ctitori (Părintele Nicodim, Domniţa Zamfira şi Părintele Arsenie Boca), Mânăstirea Prislop atrage 
ca un magnet mii şi mii de credincioşi din întreaga ţară, veniţi aici pentru a înţelege o parte cât de mică din ceea ce a însemnat, şi 
mai ales, înseamnă încă, spiritul “Sfântului Ardealului”.  

Următoarea oprire va fi la Sarmizegetusa Ulpia Traiana, unul dintre locurile care au conturat istoria României. Vom 
ajunge la Băile Herculane unde ne vom caza. 

 
Ziua 2/ Mic dejun Băile Herculane – Cascada Bigăr – Morile de apă de la Rudăria – Băile Herculane. 
Cazare Băile Herculane 
  După micul dejun, vom porni să descoperim farmecul naturii. La 12 kilometri de localitatea 
Bozovici se aude susurul Cascadei Bigăr, o minunăție care face parte din Parcul Natural Cheile Nerei-
Beușnița. Apa izvorăște de la 200 de metri altitudine și se varsă în râul Minis, de pe o stâncă acoperită 
cu mușchi. Spectacolul naturii se cere descoperit, căci morile de apă de la Rudăria incluse în 
patrimoniul mondial UNESCO în 2004 vor completa miracolul ce ne va umple sufletul. Cazare la Băile 
Herculane. 
 
Ziua 3/ Mic dejun Băile Herculane – Orșova – Croazieră pe Dunăre (Cazanele Mari și Cazanele Mici) – Mânăstirea Sfânta Ana – 
Drobeta Turnu Severin. Opțional: Seară sârbească. Cazare Turnu Severin 
  După micul dejun, dis-de-dimineață vom porni spre Orșova.  Vom descoperi Defileul Dunării 
într-o plimbare acvatică. Irepetabile prin unicitatea lor, o veritabilă armonie între munte și fluviu, între 
sălbatic și uman, Cazanele Dunării ne vor transpune într-o altă lume, de mult creată și parcă neatinsă. 
Peisajul uimitor de la Cazane este însoțit de o sculptură gigantică ce îl înfățișează pe unul dintre cei mai 
cunoscuți regi ai dacilor, Decebal.  

Reveniți la Orșova, ne vom opri la Mănăstirea Sfânta Ana care are o poveste despre 
credință, recunoștință și iubire.  

Printre minunile lumii antice, se numără şi podul ridicat de romani după planurile lui 
Apolodor din Damasc, la Drobeta Turnu-Severin. Odată cu podul, transformat astăzi în ruine, au 
dispărut şi secretele construcţiei sale…De unde provenea lemnul şi care era compoziţia cimentului 
folosit?… A fost oare Dunărea deviată pe alt curs?…Sunt întrebări la care vom primi răspunsul odată 
ajunși la Turnu-Severin.  

Seara, optional, seară sârbească. Cazare Turnu Severin.  
 

Ziua 4/ Mic dejun Turnu Severin – Mânăstirea Tismana – Hobița – Târgu Jiu – Horezu – Râmnicu Vâlcea  – Sibiu 
 După micul dejun, ne îndreptăm spre casă. Vom opri la Mânăstirea Tismana pentru a savura 
liniştea locului, pentru a admira dumbrăvile minunate şi apele curgătoare ce ţâşnesc de pretutindeni. 
Următoarea oprire va fi la Hobița pentru a descoperi locurile începuturilor marelui sculptor Constantin 
Brâncuși. Și pentru ca imaginea să fie de ansamblu, vom completa informații despre operele scultorului 
la Ansamblul sculptural Constantin Brâncuși de la Târgu Jiu.  

Mânați de curiozitate, ne vom opri la un spectacol de frumusețe ivită din mâinile 
meșteșugarilor, la Horezu. Valea Oltului își va dezvălui frumusețea, îndemnându-ne să apreciem 
mereu frumosul. Reveniți la Sibiu, veți putea începe să scrieți povestea de călătorie din volumul “Frumusețea în jurul lumii”.  
 


