
  

 

 

 

 

PROIECT NATBIOT - „NATURAL HERITAGE - NATURAL/ BIO RESOURCES’ SERVICES” 

Cod proiect: ROBG – 356  

Valoarea contribuției UE: 395.306,31 euro 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

     www.interregrobg.eu 
 

PACHETUL TURISTIC NATBIOT 2 - PLE – VRA - DO 
Pleven – Vratza - Dolj (7 zile) 

http://www.interregrobg.eu/


 
 
 
 

 
 



PACHETUL TURISTIC NATBIOT 2- PLE – VRA - DO 

 

3 

 

 

Vă invităm într-o vacanță transfrontalieră de 7 zile, explorând câteva din obiectivele turistice ale districtelor Pleven și Vratza din 

Bulgaria și din judetul Dolj. Puncte de plecare sunt Craiova sau Pleven, orașe “nod” din care pot pleca trasee interesante, considerând 

ca porți de intrare aeroporturile internaționale de la Sofia și Craiova, atât pentru turiștii locali, cât și pentru cei străini. Distanța 

Sofia-Pleven – de 162,6 km (cca 2 h rutier). 

 
 
 
 
 
 

CUI I SE ADRESEAZĂ ACEST PACHET TURISTIC?  

NATBIOT 2 - PLE-VRA-DO se adesează:  

✓ turiștilor care vor să experimenteze noi destinații, mai putin 

cunoscute; 

✓ pasionaților de turism “sănătos”, care iubesc explorarea naturii, 

care iubesc “mișcarea”, care vor să descopere noi obiective și 

tradiții culturale și care vor să stea într-un cadru prietenos, 

beneficiind de servicii de calitate, înțelegând prin calitate și o 

mancare sănătoasă, tradițională, naturală și/sau bio, atât celor 

care deja au trecut în viața cotidiană la acest stil de viață, cât și 

cei care-și doresc ca măcar în concediu să abordeze un stil de viață 

sănătos; 

✓ turiștilor individuali sau în grupuri turistice – familii cu și fără 

copii, seniori sau tineri, organizați formal sau informal, companii 

sau alte organizații pentru activități de grup. 

Obiectivul principal al acestui pachet turistic este de a vă delecta trupul, sufletul și mintea cu: frumuseți naturale foarte 

ofertante, cu obiective culturale noi, interesante, dar mai ales de a vă oferi un ambient placut, pitoresc, servicii de calitate, 

savurând delicii culinare tradiționale, naturale și bio, cunoscând astfel ospitalitatea a două popoare vecine și prietene. 
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CE AVANTAJE AVEȚI DACĂ ALEGEȚI 
PACHETUL NATBIOT 2- PLE-VRA-DO? 
 
- Schimbarea destinațiilor tradiționale cu unele inedite vă va 

deschide noi orizonturi și vă va scoate din rutină, dar păstrând 
“confortul”;  

 
- Puteți avea un sejur departe de poluarea și aglomerația 

destinațiilor uzuale, explorând părți din teritoriul a două țări 
vecine, unele mai puțin cunoscute marelui public; 

 
- Vă revigorați trupul și sufletul prin mișcare în natură și 

vizionând lăcașuri culturale ce poartă încărcătura spirituală a 
două popoare;  

 
- Vă odihniți în condiții ospitaliere benefiind de servicii de 

calitate, putând alege dintr-o mare varietate de unități de 
cazare, hoteluri, pensiuni moderne și/sau rustice, camere de 
închiriat la localnici, cabane; aveți la dispoziție o bază de date 
actualizată a acestor unități de cazare, numărul de camere 
disponibile și nivelul de calitate al acestora; 

 
- Gradul de accesibilitate facil în punctele de pornire: Pleven 

aflat la 2 h distanță de Sofia, respectiv de un aeroport 
internațional, sau Craiova, care dispune de un aeroport în care 
operează curse low cost. Pachetul include și preluarea de la 
aeroport; 

 
- Vă delectați simțurile cu mâncăruri delicioase dar sănătoase, 

beneficiind de avantajul conferit de zonă: utilizarea 
produselor agricole naturale/bio/tradiționale; 

 
- Veți avea oportunitatea de a beneficia de cât mai multe 
produse bio, ținând cont de faptul ca atât Bulgaria, cât și 

România au înregistrat o creștere spectaculoasă în agricultura 
bio (în perioada 2010 – 2016 Bulgaria a înregistrat cea mai mare 
creștere a suprafețelor cultivate bio din UE, 35%, iar România 
este al nouălea mare producător de produse ecologice și se 
situează în primii zece producători cu creșteri ale producției bio 
conform ultimului raport FIBL 2019.  

 
Astfel, ultimul raport FIBL indică o creștere a suprafeței 
ecologice de 14,2 %, locul 6 în Europa la dinamica creșterii, iar 
în ceea ce privește colectarea de miere ecologică din zonele 
sălbatice, România ocupă locul 4 în lume ca suprafețe de 
colectare (1.8 mil hectare în 2014).  
 
Operatorii din turism fructifică oportunitatea de a valorifica 
producția bio.   

-  



PACHETUL TURISTIC NATBIOT 2- PLE – VRA - DO 

 

5 

 

 

Din punctul de vedere al turistului, iată cateva din avantajele 
conferite de consumul produselor bio:  

-> la producerea lor nu s-au folosit ierbicide, pesticide, hormoni; 

-> nu conțin aditivi sau alte substanțe chimice; 

-> nu sunt modificate genetic; 

-> produsele de origine animală nu conțin urme de antibiotice; 

-> sunt produse sănătoase, lipsite de reziduuri toxice; 

-> au un conținut echilibrat de substanțe bioactive și minerale; 

-> gustul alimentelor bio este superior celor convenționale. 

 
Produsele naturale prezintă în mare parte aceleași avantaje ca 
cele bio, cu mențiunea că ele nu prezintă garanția calității, 
nefiind reglementată certificarea lor, bazându-se în cele mai 
multe cazuri pe “încredere”. În comunitățile mai mici însă 
încrederea se bazează pe o cunoaștere reciprocă între membrii 
comunităților, reducându-se riscul înșelării consumatorului. 

 
Pentru a accesa Pachetul turistic NATBIOT 2 – 
PLE–VRA-DO, apelați la un operator în turism 
pentru că: 

 
- organizează întregul sejur în funcție de preferințele dvs. de 

cazare, masă, program, fără să cautați singuri variantele 
optime, asigurându-vă ca programul stabilit este respectat; 

- asigură transportul pe întreaga durată, inclusiv preluarea și 
întoarcerea din localitatea dvs.;  

- asigură rezervările și negociază cel mai bun preț pentru dvs. 

Vă invităm să urmăm traseul oferit de Pachetul turistic NATBIOT 
2 – PLE–VRA–DO, pornind din Pleven, urmând traseul Gigen, 
orașul antic Ulpia Eskus, Breste, cascadele Kupenite și 
Reseleshki, Rashov dol lângă Ritlite, Presechen kamak, Satul 
Lyutibrod – Vratsa, trecere pod Vidin - Calafat, Craiova.   
 
Pentru comoditatea, securitatea turistului și pentru asigurarea 
respectării programului de sejur, luați în considerare achiziția 
pachetului de la un operator de turism, asigurare transport 
rutier (autoturism, microbus, autocar), asigurare asistență, 
ghid (la cerere), pentru grupuri de turiști, diferențiat, în 
funcție de numărul acestora.  
 

 
 
Ajunși în Pleven, vă recomandăm să vă cazați în Pleven, care 
dispune de locuri de cazare în 11 hoteluri, 1 vila, 1 pensiune, 1 
motel sau într-una din vilele noi sau pensiunile locale, cu 
mâncăruri naturale, tradiționale aflate în împrejurimi. 
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Primul traseu în care vă invităm pornește din satul Gigen, aflat la 
33 km de orașul Pleven și 22 km de orașul Gulyantsi și începe cu 
vizitarea ruinelor vechiului oraș Ulpia Eskus, situat în partea de 
nord-vest a satului Gigen, la 5 km de locul unde râul Iskar 
(cunoscut în antichitate cu numele său trac Eskus) se varsă în 
Dunăre.  
 
Orașul roman a fost construit în secolul I î.Hr. ca urmaș al unei 
așezări tracice. În jurul ei a fost construită ulterior tabăra celei 
de-a Cincea legiuni macedonene. Tabăra militară a primit 
statutul de colonie după victoria glorioasă a împăratului Mark Ulli 
Traian (98-117) asupra dacilor. Cu ocazia victoriei, Ulpia Eskus a 
fost declarată oraș cu propriul său management. Orașul roman a 
devenit o răscruce importantă. Ulpia Eskus este construită în 
modul tipic roman - are o formă dreptunghiulară și străzile sunt 
îndreptate de la est la vest și de la nord la sud. Vizitatorii de 
astăzi pot vedea rămășițe de străzi, temple, o mare bazilică 
civilă. Suprafața totală a orașului a fost de aproximativ 280 de 
acri. Orașul se află în culmea dezvoltării sale în secolului IV, sub 
stăpânirea împăratului Constantin cel Mare (307 - 337). Apoi 

capitala Imperiului Roman a devenit Constantinopol, iar la 
Dunăre s-a construit un pod mare de piatră, la a cărui deschidere 
la 5 iulie, 328 a venit personal imparatul.  
 

 
 
 
Primele săpături ale orașului antic s-au desfășurat în 1904 -1905, 
apoi în 1947 – 1951 și arheologii au descoperit o clădire publică 
mare și într-una dintre încăperi au găsit unul dintre cele mai 
frumoase mozaicuri colorate romane de pe meleagurile bulgare. 
În partea centrală este reprezentată o scenă din comedia „Ahei”. 
Mozaicul este restaurat și păstrat și poate fi văzut astăzi la 
Muzeul Regional de Istorie din Pleven.  
 
În timpul săpăturilor, au mai fost găsite: un alt complex de 
forum, temple ale Trinității Capitoliului (Jupiter, Juno, Minerva), 
o bazilică mare, clădiri publice, băi etc. Orașul antic face parte 
din patrimonial Muzeului Regional de Istorie - Pleven, astfel că 
unele dintre descoperirile găsite în Ulpia Eskus sunt expuse într-o 
sală special amenajata a muzeului. În timpul existenței sale, 
orașul a fost supus în repetate rânduri invaziilor goților și hunilor 
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și, în final, a fost distrus de avari în secolul al VI-lea (585). În 
secolul X pe ruinele vechiului Eskus a fost construit un sat bulgar 
medieval, care a existat până în secolul XIV. Plimbarea până aici, 
pe jos, vizitând ruinele orașului durează cca 2h30’. 
 
Se merge apoi cu mașina până în satul Breste - 62 km, cca 1h 
20’. Satul Breste este inclus în municipalitatea Cherven Bryag. Se 
află la distanță de 10 km de centrul municipal al orașului 
Cherven Bryag. Zona este bogată în ulm (în bulgară - Bryast 
aproape de numele satului - Breste), fag și stejar. Râul Belilkata 
izvorăște lângă satiar la 10 km se află canionul râului Rache. 
 

 
 
Exista posibilități de cazare și în Breste (vila – 32 locuri de 
cazare) și în Cherven Bryag (2 hoteluri familiale - 50 locuri de 
cazare).  
Apoi, vă invităm să porniți din satul Breste într-o drumeție până 
la Cascada Reseleshki „Saritura”. Cascada se află la aproape 
200 de metri sub valea râului Belikata. Din vârful cascadei 

coboară un drum asfaltat de-a lungul potecii lungă de aproape 
100 m, iar la baza sa coboară o potecă după trecerea râului. 
Înălțimea cascadei Reseleshki este de 10 m. 
  

 
 
Unic în legătură cu cascada este faptul că roca de pe care cade 
apa a format o peșteră uscată în spatele ei care poate fi văzută 
prin spatele cascadei râului. Acolo unde apa cade s-a format o 
frumoasă apă de stâncă, coloană de calcar cu vegetație. Potrivit 
experților geologi în fenomenele geologice ale Bulgariei, cascada 
Reseleshki este formată în calcare de Kalenskata.  
Este practic secțiunea Cretacicului superior din zonă. Rocile sunt 
calcaroase, cu multe coji și cu urme de gasteropode, Bryozoa, 
brachiopode, krinoidei, arici de mare și alte organisme care 
populau o parte de coastă a Golfului Cretacic de Jos cu circa 85 
milioane de ani în urmă. Satul Reseleshki este situat la 6 km de 
orașul Cherven Bryag.  
Formațiuni naturale unice, multiple peșteri reprezintă un punct 
de atracție pentru trasee turistice. Acesta este unul dintre 
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puținele locuri din Bulgaria unde se găsesc scorpioni. Zona 
naturală Păpușile Reseleshki este o formațiune stâncoasă unică 
și impresionantă – păpuși, obeliscuri. Se poate distinge și o 
poartă, înclinată pe trei coloane, un bătrân care poartă 
pantaloni, un elefant și alte forme interesante. Formaţiunea 
stâncoasă Kuklite este situată la doar 10 km de la Cherven Bryag. 
În satul Reseleshki trebuie s-o luaţi în direcţia corectă spre 
Kuklite – la vest, în timp ce de pe drumul spre satul Breste puteți 
vedea altă formaţiune stâncoasă, chiar și de dimensiuni mai mici 
– Kupenite. 
 

 
 
Puteți să parcurgeți o parte din traseu cu bicicleta, durata fiind 
de cca 1h. Lângă, se află Barajul format prin obstrucționarea 
râului, care este potrivit pentru pescuit și picnicuri vara. Cadrul 
natural al acestei zone este spectaculos și liniștitor în același 
timp, îndemnând la mișcare dar și la relaxare. Continuați 
drumul spre Rashov dol, lângă Ritlite. Treceți deja în districtul 
Vratsa.  

 
 
Locul este asociat cu ultimul loc de bătălie cunoscut al adepților 
lui Botev după moartea liderului lor. În partea de sus este o 
pajiște abruptă unde s-a dat lupta. Pe aceasta a fost construită o 
capelă mică și un pic mai jos este plasată o placă memorială. 
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În fiecare an în Rashov Dol, pe 3 iunie, localnicii din satul Liuyti 
Dol, recreează bătălia dintre rebeli și otomani. Ritlite este un 
reper natural, cu o suprafață de 123 ha pe malul stâng al râului 
Iskar, deasupra satului Lyutibrod. Este format din patru ziduri 
verticale aproape paralele, lungime de 200 de metri, iar o linie 
de cale ferată trece pe sub ele. Acestea sunt incluse în registrul 
teritoriilor conservate și al zonelor protejate din Bulgaria din 
1938 și sunt incluse în teritoriul Parcului Natural „Vrachanski 
Balkan”.  
 

 
 
Numele reperului natural provine de la asemănarea lor cu 
barierele laterale ale unui cărucior de boi (ritli). Satul Lyutibrod 
este situat în imediata apropiere a Ritlitei, la 10 km de Mezdra și 
la 16 km de Vratsa, la 320 de metri altitudine. 
 
 De aici puteți să vizitați două mănăstiri. Mănăstirea Cherepishki 
„Adormirea Sfintei Maria” este situată la o distanță de 2 km sud 
de sat. Mănăstirea a fost înființată în timpul guvernării țarului 
Ivan Șișman (1371 - 1393). A fost demolată de mai multe ori și 
reconstruită.  

O altă mănăstire - Mănăstirea Osenovlashki „Sf. Maria”- este 
situată la o distanță de 28 km de Lyutibrod. Este cunoscută și sub 
numele de „Șapte Altare”. Turiștii pot găsi mai multe informații 
despre alte rute marcate, ghiduri, locuri de cazare de la Centrul 
de protecție naturală „Natura”, situat în orașul Vratsa. De aici, 
continuați drumul până în orașul Vratsa, 25 km cu mașina, unde 
vă puteți caza la unul din cele 11 hoteluri, 1 motel, o cabana.  
 
Iată câteva din obiectivele turistice pe care vi le propunem în 
acest pachet turistic: Muzeul de istorie al orașului și muzeul 
Phaeton, iar ca trasee turistice de excepție: traseu în Parcul 
Natural Vrachanski Balkan (sezon bun primăvara, toamna); 
peștera Ledenika și parcul de distracții Ledenika. 
  

 
 
Muzeul de istorie al orașului Vratsa – exponatele muzeului vă 
vor purta în timp din epoca preistorică, epoca romană și 
timpuriul bizantin,  Evul Mediu până la perioada Renașterii 
bulgare: tezaur tracic și Rogozen, instrumente medicale din 
bronz, vase ceramice, instrumente agricole și meșteșugărești, 
arme, picturi și sculpturi ale unor artiști bulgari celebri, precum 
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și monumente ale culturii, reconstruite într-un mod unic – ca o 
sinteză a artei, educației și tehnologiei înalte. Muzeul Phaeton 
etnografic este inedit, prezentând o istorie a fabricării 
vehicolelor în trecut. Familia Orazov a fost celebră pentru 
fabricarea trăsurilor la sfârșitul sec XIX, începutul sec. XX. Puteți 
admira aici colecții de costume și instrumente muzicale de 
alamă.  
 
Vă invităm pe Traseul cognitiv „Vratsa – Pestera Ledenika” (3h). 
 

 
 
În drumul spre peștera Ledenika puteți vedea și cascada Skaklya, 
cea mai înaltă din Bulgaria, cu o înălțime de 142 m. Din păcate, 
cascada Skaklya nu este permanentă, ea depinzând foarte mult 
de ploile care cad primăvara și toamna. Vara, sub căldura toridă, 
cascada seacă. Peștera Ledenika - este situată la 16 km de orașul 
Vratsa, pe teritoriul Parcului Natural Vrachanski Balkan.  
Parcul Natural Vrachanski Balkan - se întinde pe o suprafață de 
28,848 ha. El se situează pe locul al doilea între parcurile 
naturale din Bulgaria.  

 
 
Începând cu luna octombrie 1993 a fost declarat ca zonă 
protejată de importanță internațională. În parc este și rezervația 
„Vratsa Carstică” – 1.438,9 ha, declarată un teritoriu de 
importanță internațională pentru conservarea biodiversității.  
Parcul Natural Vrachanski Balkan are o foarte mare diversitate 
biologică și de peisaje. Aici au fost identificate mai mult de 
1.050 de specii de plante superioare, care reprezintă aproximativ 
1/3 din flora Bulgariei și 230 specii de vertebrate. Parcul este 
inclus în rețeaua națională ecologică Natura 2000.  
 
Parcul vă prezinta o natura sălbatică, nealterată de intervenția 
omului. Vă rugam să respectați regulile pe timpul plimbării! 
 
Peștera este situată la 830 m deasupra nivelului mării, în nord – 
Muntele Stresherski Vratsa. Ledenika a fost deschisă pentru 
vizitatori în 1961, iar în 2005 infrastructura a fost complet 
renovată. Aceasta găzduiește 53 de specii de animale, inclusiv 
Gândacul Svetlomrazets, care s-a adaptat atât de bine la 
întuneric încât dacă iese la lumină, moare.  
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Numele Ledenika este dat de stalagmitele și stalactite de gheață 
care sunt formate în timpul iernii, aproape de intrare. Peștera 
are un lac nu foarte adânc, care, potrivit unei credințe 
îndeplinește dorința oricui a înmuiat mâna în ea. Turul peșterii 
durează o oră, iar traseul acoperă 350 de metri de galerii de 
peșteră. Plimbarea începe cu sala de „Intrare” – aceasta este cea 
mai mică parte a peșterii, în care se formează sculpturi de 
gheață, de unde și numele de la „Anticamera”, iar vizitatorii trec 
printr-un pasaj îngust și ajung la o cameră mică, rotundă.  
 
Apoi se ajunge la „sala de concerte mare”. În ea în fiecare an, în 
timpul „Zilelor Botev” (24 mai și 2 iunie), au loc concerte. În 
această sală vizitatorii pot vedea formațiuni interesante, cum ar 
fi „Moș Crăciun”, „Cap de gigant”, „Casa Baba Yaga” și altele. 
După „sala de concerte” traseul trece peste gropi mici și mari pe 
poduri de fier și ajunge la un coridor prin care se ajunge la „Sala 
Albă”. Peștera „Ledenika”, a fost declarata un reper natural și 
este listată în Lista ariilor protejate și a zonelor protejate din 

Bulgaria, fiind interzisă distrugerea faunei din peșteri, scrisul pe 
pereți, intratul cu torțe și alte lămpi cu fum tocmai pentru 
protecția acestei minuni ale naturii. Funcție de perioada aleasă 
pentru sejur puteți să participați și la Festivalul național de 
folclor “Ledenika”(sfârșit iunie). 
 
În apropiere de peștera „Ledenika” se află Parcul de distracții 
Ledenika creat cu un proiect European. El a devenit un loc unic, 
cu o atracție modernă, cinema 5D, un amfiteatru și promenadă 
cu personaje de poveste, care sunt puse în scenă zi de zi și de 
jocuri pentru toate vârstele, evenimente artistice, concursuri, 
carnaval, foto-fest cu un anumit subiect, teambuilding și multe 
alte activități. Pe lângă vizitarea peșterii de o frumusețe unică, o 
echipă profesionistă de ghizi și animatori vă oferă jocuri de 
recreere în aer liber. 
 

 
 
Dincolo de bucuria descoperirii unor frumuseți naturale 
spectaculoase, de “încărcarea bateriilor” în drumeții și 
cunoscând cultura locală trecută și prezentă, găzduiți cu 
ospitalitatea caracteristică locului veți fi încântați să serviți 
delicii culinare naturale, tradiționale, bio.  
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Bucătăria tradițională bulgară este bogată în condimente, cu 
gust specific și unic. Mesele bulgarești sunt ușor de preparat – 
dacă urmezi o rețetă tradițională de pregătit o masă autentică 
bulgarească. Condimentele, fructele și legumele folosite sunt 
bio. Doar aici veți putea simți gustul iaurtului bulgăresc de 
renume mondial, precum și preparate cu acesta.  
 
Iată câteva dintre felurile de mâncare pe care nu le puteți rata: 
Shopska Salad - o combinație de castraveți, roșii, ceapă, ardei și 
brânză rasă deasupra; supa tarator - din iaurt, castraveți, 
usturoi, ulei de măsline și mărar; Chushka Biurek (Ardei umpluți) 
- din ardei copt umplut cu ouă și brânză alba într-un sos delicios 
de roșii sau umpluți cu carne tocată și uneori orez; lyutenitsa – 
pastă de roșii și ardei copți. 
 

După 4 zile petrecute în districtele Pleven și 
Vratsa, porniți spre județul Dolj, după 
128,57 km din Vratsa, treceți podul Vidin –
Calafat și intrați în județul Dolj.  
 

 

Aveți opțiunea cazării în Calafat, având la dispoziție 3 hoteluri de 
3 și 2 stele, un hostel și câteva pensiuni în apropiere. În Calafat 
aveți câteva obiective turistice interesante de vizitat: Muzeul de 
Artă și Artă Populară Calafat, Pajiștea Cetate (din Lunca 
Dunării) - lacurile naturale: Fântâna Banului, Lacul Maglavit, 
Lacul Golenți lacul de acumulare Caraula.  
 

 
 
Muzeul de Artă și Artă Populară - a fost înființat în anul 1969.  
Este adapostit într-o clădire monument istoric, construită în 
perioada 1907 - 1914, de arh. Constantin Rogalsky. Inițial a fost 
casă particulară cunoscută sub numele de Palatul Marincu, apoi 
din anul 1927 a devenit sediul mai multor instituții administrative 
și de învățământ profesional și agricol. Ultima renovare și 
ultimele restaurări parțiale au avut loc în anul 1983. 
 
Expune arta romanească contemporană: pictură, grafică ale 
artiștilor din județul Dolj, pânze de Nicolae Grigorescu, Henri 
Catargi, Theodor Pallady, sculpturi de Ion Irimescu, Nicu Enea, 
George Demetrescu Mirea. Colecția de artă populară conține 
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obiecte de port, chilimuri, împletituri, unelte, obiecte de uz 
casnic. 
 

 
 
Cetate - satul port la Dunăre - până la descoperirea în zonă a 
vestigiilor unei cetăți geto-dacice, satul aflat la 25 km de Calafat 
și la 73 km de Craiova s-a numit Ulmi datorită întinselor păduri 
de ulm care existau acolo. Încet-încet, localnicii au început a-i 
spune "La Cetate" și… Cetate i-a rămas numele până astăzi. În 
proza sa memorialistică și de voiaj "Călătorind pe Dunăre și în 
Bulgaria", Dimitrie Bolintineanu spune despre comuna Cetate că 
este "așezată pe deal, între două rovine, ca o mică fortăreață" și 
că a fost "martoră a războiului ruso-turc din perioada 1827-1829".  
 
Până în 1959, la Cetate a existat un port cerealier, dezafectat 
ulterior. Satul Cetate s-a bucurat de prosperitate datorită 
moșierului Barbu Drugă, un mare proprietar de pământuri, de 
mori și de case, cel care - pentru a facilita comerțul cu grâne - a 

înființat portul de la Cetate.  
 
Tot aici Pajiștea Cetate (6ha) din lunca Dunarii este arie 
protejată. Aici, în luncă inundabilă a Dunării s-au format mai 
multe lacuri ce asigură condiții de hrană, cuibărit și viețuire 
pentru mai multe specii de păsări migratoare, de pasaj sau 
sedentare. 
 
Aria de protecţie specială avifaunistică Maglavit este situată în pe 
raza localităților Cetate, Maglavit şi Calafat. Suprafața este de 
3562,6 ha. Reţeaua hidrografică este reprezentată de un sector 
de mal al Dunării, lacurile: Basarabi, Golenţi, Maglavit, Hunia, 
Moreni şi Fântâna Banului, împreună cu mai multe lacuri 
temporare şi zone mlăştinoase. 
 
Lacurile amintite sunt naturale, dezvoltate în sectoarele joase 
ale luncii, având o suprafaţă mare şi adâncime mică, fiind 
folosite pentru irigaţii şi piscicultură. Legătura acestora cu 
Dunărea este încă păstrată, alimentarea cu apă făcându-se în 
mod direct din fluviu. Aria de Protecţie Specială Avifaunistică 
Maglavit se suprapune parțial cu aria naturală protejată Dunărea 
la Gârla Mare-Maglavit, incluzând şi rezervaţia naturală Pajiştea 
Cetate.  
 
A fost declarată ca Arie de Protecţie Specială Avifaunistică 
pentru conservarea a 36 de specii de păsări. Amplasarea Ariei de 
Protecţie Specială Avifaunistică Maglavit pe o cale de migraţie 
foarte importantă care face legătura între Câmpia Panonică şi 
Peninsula Balcanică – Bulgaria – Bosfor, explică numărul foarte 
mare de specii care se pot vedea în această zonă în timpul 
pasajelor de primăvară şi toamnă. Cele mai semnificative 
efective le au bătăuşul, cormoranul mic, egreta mică şi stârcul de 
noapte. De amploare din punct de vedere al diversităţii speciilor 
este pasajul raţelor şi al păsărilor de ţărm, din care se pot 
observa foarte multe specii. 
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Toate aceste lacuri/bălți, dincolo de frumusețea peisajului, pot 
reprezenta locuri ideale pentru “Bird watching”, dar mai ales 
pentru pescuit. Balta Maglavit este situată între localitatea 
Maglavit și Dunăre.  Se poate pescui doar cu permis de pescuit, 
taxa cerută fiind de 20 lei/ 12 h. Specii de pește care se găsesc în 
baltă: crap, somn, caras, șalău, roșioară, biban, plătică. 
Balta din Cetate este situată pe drumul care duce către Portul 
Cetate, și este o baltă privată. Aici se poate pescui contra cost, 
iar peștele prin poate fi luat acasă. 
 
Dacă relaxarea la pescuit vă reprezintă o opțiune pentru sejur vă 
recomandăm și Lacul Caraula, aflat la 45 km de Calafat și 53 km 
de Craiova. Lacul Caraula s-a construit în anul 1971, în vederea 
folosirii unui sistem de irigații pentru extinderea grădinii de 
legume din cadrul fostului Cap Caraula.  
 
După o perioadă de timp, acest sistem a fost înlocuit cu un sistem 
centralizat cu apă de Dunăre, beneficiind de canalul de irigat 
Izvoare - Giubega, iar lacul a rămas ca baltă de pește, ce a fost 
populată cu diverse specii de pește. Lacul Caraula este situat la 
aproximativ 3 km de satul Caraula, întinzându-se pe o suprafață 
de 20 ha, pescuitul fiind admis pe toată suprafața lui. Perioada 
admisă la pescuit este pentu tot anul, peștele prins poate fi 
reținut. 
 
Ajunși în Craiova aveți la dispoziție un număr mare de locuri de 
cazare care oferă servicii de calitate care include în mare parte 
și meniuri “sănătoase” în unitățile de alimentație proprii. Aveți 
de unde alege! Numai în Craiova, fără a lua în calcul zonele 
limitrofe sunt înregisrate: 26 hoteluri, 14 pensiuni, 2 vile, 4 
hosteluri, 2 moteluri și numeroase camere de închiriat. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muzeul Olteniei din Craiova cu secţiile de istorie, etnografie şi 
ştiinţe ale naturii. Muzeul Olteniei Craiova s-a înfiinţat la 1 
aprilie 1915, ca urmare a pasiunii şi dăruirii unor familii de seamă 
din Craiova începutului de secol XX, dar mai ales în urma 
demersurilor neobosite ale cunoscutei personalităţi culturale care 
a fost Ştefan Ciuceanu. În prezent, Muzeul Olteniei Craiova îşi 
desfăşoară activitatea în patru imobile, Secţia Istorie-Arheologie, 
pe strada Madona Dudu nr. 14, Secţia de Ştiinţele Naturii, în 
Palatul Ramuri, pe strada Popa Şapcă nr. 8, Secţia de Etnografie, 
la Casa Băniei şi Laboratorul de Restaurare şi Conservare.  
 

 

Iată câteva din obiectivele turistice pe care vi le propunem 

în cadrul acestui sejur: Muzeul Olteniei din Craiova cu 

secţiile de istorie, etnografie şi ştiinţe ale naturii, Casa 

Băniei - care găzduiește în prezent Muzeul de Etnografie 

şi Arta Populară, Muzeul de Artă, Teatrul Naţional Marin 

Sorescu, Casa Vălimărescu. Mănăstirea Tuturor Sfinților, 

Parcul Romanescu, grădina botanică, Cula Poenaru. 
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Secţia Istorie-Arheologie – Patrimoniul muzeal este alcătuit din 
colecţii arheologice şi istorice care pun în valoare istoria Craiovei 
şi istoria românilor din antichitate până în prezent. Colecţiile 
arheologice ilustrează perioadele istoriei vechi, perioadei 
romane precum şi a Evului mediu timpuriu. Colecţiile se împart 
în: Tezaur (721 piese, obiecte de aur dar şi de argint, de o mare 
valoare istorică şi artistică:  
- obiecte de podoabă romană, bijuterii de aur cu pietre; 

preţioase), Colecţii arheologice (din paleolitic, fosilele de la 
Bugiuleşti; 

- uneltele din piatră găsite la Dârjov şi Fărcaşele, judeţul Olt; 
ceramică pictată aparţinând celui mai vechi neolitic românesc 
de la Cârcea; vasul de lemn de la Grădinile-Olt, unic în 
această parte etc.); 

-   Colecţii medieval (Piesele medievale au fost împărţite în 
patru colecţii: Artă medievală, Documente, Manuscrise şi 
Stampe având un număr de peste 5 000 de obiecte din epocă 
medievală: obiecte de podoabă şi de port (secolele VIII-XVIII); 

- obiecte de cult decorate în stil brâncovenesc, acte de 
cancelarie, acte de zestre, pergamente, etc.); 

- Colecţia modernă-contemporană (colecţii de arme, sigillii, 
decorații-medalii, documente, fotografii şi cărţi poştale, Fond 
Titulescu şi steaguri care reprezintă piese de o inestimabilă 
valoare în cultura românească. 

Acestea provin din colecţii particulare, de la familii boiereşti: 
Aman, Romanescu ai căror membrii au jucat un rol hotărâtor în 
istoria locală), Colecţii de numismatică.  
 
Secţia de Ştiinţele Naturii - conservă în prezent peste 113.000 
piese, în colecţii de: Mineralogie, Paleontologie, Botanica, 
Malacologie, Entomologie, Ichtyologie, Batracologie, 
Herpetologie, Ornitologie, Oologie, Mammalogie, Trofee. 
 
În cadrul muzeului puteți admira colecții bogate și valoroase: 
obiecte de cult, instrumente muzicale, ouă încondeiate, 
documente și fotografii Maria Tanase documente etno-folclorice, 
obiecte de uz casnic. Clădirea care găzduiește aceasta secție, 
Casa Băniei, este un monument de arhitectură de interes 
național și cea mai veche construcție civilă din Craiova, fiind 
reconstruită de Constantin Brâncoveanu în 1699 pe locul fostelor 
case ale boierilor Craiovești din secolul al XV-lea. 
 
Muzeul de Artă este găzduit într-o clădire istorică - Palatul 
Mihail construit între 1898 și 1907. Mihail Constantin, a 
încredințat proiectarea acestuia arhitectului celebru al vremii 
Paul Gottereau, arhitectul Casei Regale și autorul Palatului 
Regal, al Palatului Fundației Universitare ”Carol I”, al Palatului 
CEC, ș.a. A fost inaugurat în 1909. În 1936, ultimul descendent al 
familiei, Jean Mihail a lăsat moștenire palatul statului roman. Din 
1954 a devenit sediul Muzeului de Artă din Craiova. Găzduiește 
colecții valoroase de pictură (Nicolae Grigorescu, Ion Țuculescu, 
Nicolae Tonitza, Ștefan Luchian. etc), sculptură, grafică și artă 
decorativă care cu siguranță vor încânta orice vizitator. 
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Teatrul Naţional Marin Sorescu s-a înființat în anul 1850. În 
primele decenii de existență a realizat numai spectacole 
muzicale și vodeviluri. După 1900, accentul este pus pe 
spectacolele dramatice, în principal clasicii dramaturgiei 
universale, cu precădere Shakespeare și Molière. Teatrul 
Național „Marin Sorescu“ din Craiova a devenit un reper în viața 
teatrală românească la jumătatea anilor ’56, când aici au fost 
angajați mulți dintre actorii „generației de aur“ (Gheorghe 
Cozorici, Amza Pellea, Silvia Popovici, Constantin Rauțchi, Victor 
Rebengiuc, Dumitru Rucăreanu, Sanda Toma etc.), odată cu 
profesorul lor, regizorul Vlad Mugur.  
 
Odată cu inaugurarea clădirii pe 21 aprilie 1973, Constantin 
Gheorghiu a fondat aici Muzeul Teatrului Național. În prezent, 
muzeul dispune de un fond documentar care acoperă o perioadă 
începând din 1837 (primele manifestări artistice în Craiova) și 
continuând până în prezent, și care cuprinde afișe, programe, 
fotografii, tablouri, schițe de decor și costume, costume și 
obiecte de recuzită ce ilustrează istoria artei spectacolului de-a 
lungul anilor, volume adnotate, caiete de regie și corespondență. 
 
Casa Constantin Vălimărescu este un monument istoric de 
arhitectură de interes local, situat în centrul municipiului 
Craiova. Imobilul datează de la sfârșitul secolului al XIX-lea 
(1892-1893) și a fost construit de antreprenorii Costa și Nedelcu 
după planurile arhitectului francez Albert Galleron, cel care a 
mai proiectat în România, Ateneul Român și Palatul Băncii 
Naționale a României din București, Palatul Dimitrie Ghika din 
Comănești și numeroase case boierești din București și din 
provincie. În perioada regimului comunist, în această casă a 
funcţionat ASCAR (Asistenţa Cardiacilor), apoi clădirea a fost 
repartizată Muzeului de Artă, care a amenajat aici Secţia 
Colecţii. După Revoluția din 1989, casa a fost retrocedată 
urmașilor vechiului proprietar. Aceștia au vândut-o firmei Italian 
Knitwear, care a închiriat-o unei băncii. 

Mănăstirea Tuturor Sfinților este Paraclis al Mitropoliei din 
Craiova. Biserica din lemn este ctitorită de monahul Daniil de la 
Mănăstirea Tismana, în anul 1784, ca biserică a satului său natal, 
Tălpașești, județul Gorj. Bisericuța va avea o istorie tulburată, 
cu prădari și refaceri. Abia în anul 1975, la inițiativa PF Teoctist, 
ea va fi strămutata în Craiova. În următorul an, ea va deveni 
paraclis mitropolitan. 
 
La 19 km de Craiova puteți vedea Cula Poenaru, monument 
istoric din comuna Almăj, construită în 1764 de către boierul 
Barbu Poenaru. În anii 1801 și 1844, cula este incendiată, 
pierzând astfel etajul care nu a fost refăcut. În 1904, cula a fost 
donată primăriei de către urmașii familiei de boieri Poenaru 
pentru a fi transformată în școală. Ulterior, la clădirea inițială 
sunt adăugate mai multe săli de clasă, nucleul culei originale 
fiind astfel înglobat în școala existentă astăzi. Puteți vedea 
marea sală de la parterul vechii cule, doar dacă intrați în școală. 
  
Dincolo de obiectivele culturale deosebit de atractive din Craiova 
vă propunem sa vă petreceți un timp și în cadru natural oferit de 
Parcul Romanescu și Gradina Botanică.   
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Parcul Romanescu cunoscut de a lungul timpului și sub numele 
de Parcul Bibescu, Parcul Independenţei sau Parcul Poporului, se 
află pe locul unde, la mijlocul secolului al XIX-lea, se afla moșia 
și grădina familiei Bibescu. Grădina, amenajată de un grădinar 
neamţ, la iniţiativa marelui logofăt Ioan (Iancu) Bibescu, era 
amenajată cu pavilioane, bănci, sere. În 1898, după desemnarea 
lui Nicolae Romanescu ca primar se trece la amenajarea parcului 
dupa proiectul arhitectului Edouard Redont, cel care a proiectat 
și Expoziţia Naţională din Parcul Carol - Bucureşti.  
 
Parcul Nicolae Romanescu, cel mai mare parc natural din estul 
Europei, zonele verzi, aleile și zonele împădurite, conferindu-i 
statutul de cea mai mare zonă verde urbană din România. Parcul 
are plantații de arbori și arbuști, o întindere de apă de peste 4 
ha, un hipodrom de 20 ha, drumuri, alei și poteci care însumează 
peste 35 km lungime. 
 

 
 
 

Grădina Botanică din Craiova este un loc ce nu trebuie ocolit. 
După reabilitarea din 2015, şi-a recăpătat strălucirea de la 
jumătatea secolului al XX-lea, când a fost gândită și amenajată 
după planurile profesorului Alexandru Buia, al cărui nume îl și 
poartă. Este o oază de verdeaţă cu peste 6000 de specii de plante 
și arbuşti, flori rare. 
 
În funcție de perioada aleasă pentru sejur puteți să vă bucurați 
de manifestările cultural-artistice organizate, destul de 
numeroase și interesante dintre care amintim: Festivalul 
internațional “Craiova muzicală” – noiembrie, Festivalul național 
Ioana Radu -octombrie, Festivalul de teatru “Shakespeare” – 
aprilie – mai.   
 

 
 
 
 
 



PACHETUL TURISTIC NATBIOT 2- PLE – VRA - DO 

 

18 

  

 

 
 
Preparate culinare tradiționale, naturale, inedite și mai ales 
foarte gustoase specifice zonei Olteniei, Doljului vor completa 
frumusețea sejurului în Dolj.  
 
Iată câteva dintre acestea: pâine la țest, turte, păpuşi de 
dragavei fripte cu mămăligă prăjită pe plită, ciuşti, lapte 
covăsât, gogoşi, prăjituri cu mere, chec, mâncare de prune, 
fasole bătută, ciuşti fripte, sarmale, ciorbă de raci, ardei 
asemănători cu kapia, dar mai puţin cărnoși. Aceştia se înşiră 
toamna pe sfoară, la uscat, pentru a fi folosiţi ulterior. Se face 
un amestec din ceapă călită, pastă de roşii, făină, piper măcinat 
şi sare după gust. Cu această pastă sunt umpluţi apoi aceşti ardei 
numiți raci. În continuare, aceşti ardei umpluţi se pun la fiert 
într-un vas cu apă şi zeamă de varză, atât cât să-i acopere, după 
ce în prealabil au lăsat la fiert rondele de morcov, păstârnac 
tocat mărunt şi puţină ceapă călită. Se adaugă suc de roşii sau 
bulion și se lasă la foc mic pentru jumătate de oră. La final, se 
adaugă frunze tocate de pătrunjel. Pofta buna! 
 
 
 
 
 

Bucurați-vă de pachetul turistic  
NATBIOT 2 - PLE–VRA–DO! 



 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MIȘCAREA ROMÂNĂ PENTRU CALITATE 
Adresă: str. Părului, nr. 8, Craiova, Dolj 
Telefon: +40351/451.047 
Fax: +40251/545.553 
E-mail: office@mrco.ro 
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