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Vă invităm într-o vacanță transfrontalieră de 7 zile, explorând câteva din obiectivele turistice ale districtelor Montana și Pleven din 
Bulgaria și din județul Olt România. Puncte de plecare sunt orașele Slatina sau Montana, orașe “nod” din care pot pleca trasee 
interesante. 

 
 
 
 
 
 
 

CUI I SE ADRESEAZĂ ACEST PACHET TURISTIC? 

NATBIOT 3 – MO - PL - O se adesează:  

✓ turiștilor care vor să experimenteze noi destinații, mai puțin 

cunoscute; 

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

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 mâncare 

sănătoasă, tradițională, naturală și/sau bio, atât cei care deja au 

trecut în viața cotidiană la acest stil de viață cât și cei care-și 

doresc ca macar 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 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 TURISTIC NATBIOT 3 – MO-PL-O? 

 
- Schimbarea destinațiilor tradiționale cu unele inedite vă va 

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

- Puteți avea un sejur departe de poluarea și aglomerația 
destinațiilor uzuale explorând părți din teritoriul a doua țări 
vecine, unele mai puțin cunoscute marelui public; 

- Vă revigorați trupul și sufletul prin mișcare în natura deosebit 
de ofertantă 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: orașele 
Slatina și Montana, considerând ca porți de intrare 
aeroporturile internaționale de la Sofia și Craiova, atât pentru 
turiștii locali, cât și pentru cei străini (distanța Sofia-Montana 
- 109 km; Craiova – Slatina 54 km - Craiova dispune de un 
aeroport în care operează curse low cost). Pachetul include și 
preluarea de la aeroport; 

- Vă delectați simturile cu mâncăruri delicioase dar sănătoase, 
beneficiind de avantajul conferit de zona: utilizarea 
produselor agricole naturale/bio/tradiționale; 

- Veți avea oportunitatea de a beneficia de cât mai multe 
produse bio tinând cont de faptul ca atât Bulgaria cât și 
România au înregistrat o crestere 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 indica 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. 

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. 

-  
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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 3 – 
MO–PL-O, 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 

3 – MO-PL-O pornind din orașul Montana. 

Pentru comoditatea, securitatea turistului și pentru asigurarea 
respectării programului de sejur și eventualele ajustări, pachetul 
ia în considerare achiziția 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. 
 
Vă purtăm acum pe traseul acestui pachet turistic plecând din 
orașul Montana apoi Chiprovtsi, Berkovitsa, Varshets, Pleven – 
trecere Oreahovo-Bechet bac, Corabia, Drăgănești Olt, 
Caracal, Slatina. 

 
 
 
Orașul Montana este așezat între poalele munților Balcani și 
Câmpia Dunării. Orașul dispune de 5 hoteluri și o pensiune în care 
puteți să vă cazați și să beneficiați de servicii de calitate. Iată 
câteva din obiectivele turistice pe care vă propunem să le 
vizitați în acest oraș: Muzeul de istorie, Galeria de artă Kiril 
Petrov, barajul Ogosta. 
 
Muzeul de istorie din Montana este situat în centrul orașului și 
conține peste 50.000 exponate legate de istoria regiunii: o 
colecție de monumente epigrafice – „cartea de piatră” a istoriei 
antice Montana, copia după comoara medievală Yakimovo, 
comoara de argint, ornamente de aur, colecții de icoane, cărți, 
covoare Kilim, arme istorice și multe altele. 
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Galeria de artă Kiril Petrov și-a început activitatea cu o mică 
expoziție în 1971. Colecția a fost adunată în decenii pentru a 
păstra și promova lucrările generației de artiști de la mijlocul 
secolului al XIX-lea până în prezent. Printre lucrări se numără și 
picturile lui Nikolai Pavlovici, Ivan Markvichka, George Danchov, 
Jaroslaw Veshin Vladimir Dimitrov, Dimitar Boyadzhiev, Petrov 
Kiril, Dechko Uzunov, Georgi Pavlov și mulți alți clasici ai artei 
bulgare. Există, de asemenea, artiști contemporani bulgari care 
au lucrat la sfârșitul secolului XX. Potrivit experților, colecția de 
tablouri de la Galeria de Artă „Kiril Petrov” este una dintre cele 
mai bogate din țară, conținând cca 2.500 de lucrări în expoziția 
permanentă. La acestea se adauga și colecția de icoane.  
 
Barajul Ogosta colectează apă de la râurile August, Barzia și 
Zlatisa, și este localizat la 600 m sud-vest de suburbiile 
Montanei, 60 m deasupra orașului. Lacul acoperă o arie de 23,6 
kmp. Construcția barajului a durat 20 de ani și s-a încheiat în 
1986. Sub apele sale au rămas două sate, ai căror locuitori au 
fost strămutați în Montana și Berkovitsa – satul Jivovtsi, unde s-
au născut scriitorul și artistul Ivan Davidkov, Atanas Stoyanov – 

poet, scriitor și jurnalist și Kalimanitsa, satul natal al scriitorului 
Radichkov. Aici puteți să vă relaxați pentru câteva ore 
încercându-vă norocul la pescuit de crap, roșioară, plătică, 
biban, scobar, mreană, somn, șalău, sumbră.  
 

 
 
Din orașul Montana porniți apoi spre orașul Chiprovtsi, la 28 km. 
În drum vă recomandăm un popas la Mănăstirea Sf Ivan Rilski 
(Rila) situată pe valea raului Chiprovska Augusta, fiind cea mai 
mare și mai cunoscută mănăstire ortodoxă din Bulgaria. 
Complexul monastic, considerat a fi una dintre cele mai de 
seamă capodopere ale arhitecturii renașterii naționale bulgare, a 
fost declarat monument istoric în 1976 și din 1983 este în 
patrimoniul mondial UNESCO, în  2002 fiind vizitată de Papa Ioan 
Paul al II-lea. 
 
Numele ei este dat de fondatorul ei, pustnicul Ivan din Rila (876 - 
946 e.n.). Istoria ei începe, conform documentelor vremii din 
perioada Primului Imperiu Bulgar. După cucerirea țării de către 
turci, ea a fost distrusă în mod repetat și apoi reconstruită, în alt 
loc. În anii de dominație otomană, Mănăstirea Chiprovski a fost 



PACHETUL TURISTIC NATBIOT 3 – MO – PL - O 

7 

 

 

unimportant centru spiritual, religios și educațional în regiune. În 
prezent mănăstirea Chiprovski este un complex de biserici, două 
capele, clopotniță cu trei etaje, camere rezidențiale și clădiri 
agricole. Biserica Mănăstirii „Sf. Ivan Rilski” a fost construită în 
1829. În forma sa arhitecturală, planul de construcție o 
deosebește de cele mai multe alte biserici, în principal, prin 
două mici abside laterale, care în interior au o formă 
triunghiulară. Complexul rezidențial, cu patru etaje, este format 
din 300 de chilii, patru paraclise, camera abatelui, bucătăria, o 
bibliotecă cu 250 de manuscrise și 9.000 de volume vechi 
tipărite.  
Muzeul mănăstirii Rila este cunoscut în special pentru crucea lui 
Rafail (călugar), o cruce de lemn cioplită dintr-o singură bucată 
de lemn (81×43 cm) având 104 scene religioase și 650 de 
miniaturi. Ajunși în orașul Chiprovski puteți vizita Muzeul de 
istorie fondat în 1988. Aici puteți admira: descoperirile 
arheologice începând din neolitic până în evul mediu, minereuri, 
lucrari ale scolii de aurari din Chiprovtsi (XVI – XVII), dovezi ale 
activității religioase și educaționale, covoare specifice din 
Chiprovtsi, picturi bisericești.  
 

 

Mergeți apoi mai departe spre satul Kopilovtsi, cca 38 km, unde 
puteți face un scurt popas pentru o plimbare în natură și să luați 
masa la una din pensiunile din zonă, cu mâncare tradițională, 
gustoasă și sănătoasă, necertificată dar bio.  
 
Vă continuați apoi drumul spre orașul Berkovitsa, unde puteți 
înopta într-unul din cele 6 hoteluri sau 8 pensiuni, vile sau case 
de oaspeți. Orașul este cunoscut ca fiind o stațiune de schi, în 
dezvoltare, fiind situat în munții Stara Planina, valea râului 
Berkovitsa.  
 

 
 
Dintre atracțiile care vă așteaptă aici vă recomandăm: a) 
vizitarea obiectivelor turistice: Turnul cu ceas, Muzeul de 
etnografie, Casa muzeu Ivan Vazov, Galeria de artă a orașului, 
Biserica Sf. Nikolay Chudotvorets; b) relaxare și distracție la 
hipodromul/manejul de cai Berlglad; c) plimbări în natură în 
parcul forestier, cu vizitarea fortăreței Kaleto și cascada 
Haidushki.    
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Turnul cu ceas este simbolul orașului și monument cultural, 
funcțional si în prezent, deși datează din 1764. Turnul are 
21,24m, are linii arthitecturale drepte, este acoperit cu paie și 
foi de table și sus are emblemă de metal și pavilionul în formă de 
semilună și o cruce de bronz atașată în 1877 de un soldat rus, 
expresie a victoriei asupra turcilor.  
 
Vizitarea Muzeului de etnografie din Berkovitsa, găzduit în casa 
Sarbinska, deschis în 1971 este un bun prilej de a cunoaște stilul 
de viață și obiceiurile oamenilor din nord-vestul Bulgariei. Muzeul 
prezintă peste 15000 de exponate: ceramică, unelte de cupru, 
vele micșorate, ornamente, costume, covoare lucrate manual, 
costume Karakachanski, rochii urbane din anii 20 ai secolului 
trecut și altele. Muzeul găzduiește de asemenea și diverse 
manifestări culturale: concerte, demonstrații de meserii, etc. 
Casa muzeu Ivan Vazov este casa în care Ivan Vazov a trăit în 
timp ce el a fost președinte al Judecătoriei sectorului 1 în 
Berkovitsa – 7 martie 1879 – 18 septembrie 1880. Din 2012, casa-
muzeu „Ivan Vazov” este o parte a complexului muzeal – 
Berkovitza. 

 
 
Arhitectura casei este în stilul renașterii bulgare. Expoziția din 
muzeu prezintă cronologic creația lui Ivan Vazov, cea mai mare 
atenție fiind acordată perioadei sale în Berkovitsa, în care natura 
înconjuratoae i-a fost izvor de inspirație și reculegere. 
 
Galeria de artă a orașului, una din cele mai vechi din NV 
Bulgariei  este situată în vechea cladire a scolii Vasil Levski. 
Prima expoziție a fost deschisă în 1969. Fondul galeriei este de 
peste 1500 de lucrări, expuse pe domenii: icoane, pictură, 
sculptură, grafică, desen animat, artă și arta Renașterii aplicate. 
Un loc special îl au și artiștii din Berkovska. 
 
Biserica Sf. Nikolay (Nicolae) Chudotvorets este unul dintre 
cele mai remarcabile monumente arhitecturale din oraș. O 
biserică cu trei nave, construită în 1871. Mai târziu, biserica a 
fost lărgită, renovată și a fost construit turnul cu clopotniță. 
Fațada bisericii și-a schimbat înfățișarea de mai multe ori de-a 
lungul anilor. Azi „Sfântul Nicolae”, impresionează prin decorul 
interior și exterior bogat, cu decorațiunile sale pitorești și fresce 
antice. 
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Pentru iubitorii de cai, de acțiune, mișcare și amuzament, vă 
recomandăm Hipodromul/manejul de cai Bergland – la intrarea 
în Berkovitsa în Stara Planina. Acesta este un manej olimpic, dar 
și pentru copii. Începători ori avansați, puteți alege să călariți 
unul dintre cei 17 cai. Accesul este liber. 
Kaleto este un deal forestier situat în partea de NV a orașului. 
Este un parc forestier natural și protejează Berkovitsa de 
vânturi. Site-ul Ashkilar este un loc romantic la sud de oraș, în 
pădurile de castani, un loc minunat pentru relaxare în natură. 
 

 
 
Kaleto (Cetatea) din Berkovitsa este un monument al culturii de 
importanță istorică. Arheologii din Bulgaria au început săpăturile 
în acest loc în 1961. Datorită muncii lor au fost dezvăluite 
zidurile exterioare și interioare ale antichității târzii, cu spații 
separate între ele. La exterior există două bazilici. În partea de 
SE a Kaleto, în Berkovitza, sunt descoperite urme ale așezării 
tracice. După aceasta, în perioada romană, există dovezi 
referitoare la exploatarea minereului și prelucrarea aurului. 
Activitățile de fortificare a Kaleto (fortăreața) și reconstruirea ei 

s-au petrecut în secolul al IV-lea-lea. Arheologii au găsit aici și 
coloane, capiteluri, ceramică, cărămizi, scule, arme, monede. 
Toate acestea, desigur, sunt aranjate în expoziția muzeală. 
După ce v-ați bucurat de atracțiile din Berkovitsa, la numai 17 km 
distanța vă așteaptă orașul Varshets. Aici găsiți numeroase locuri 
de cazare, de la hoteluri de 5 stele până la cele de 2 stele, 
numeroase pensiuni, case de oaspeți, peste 56 în total.  
 
Varshets este una dintre cele mai vechi (1850) și cele mai 
populare stațiuni din Bulgaria de Nord, fiind renumită pentru 
izvoarele minerale curative, climatul blând de munte, peisajul 
frumos și un parc mare bine păstrat. Stațiunea se află la o 
altitudine de 304 m cu o clima blândă, datorită vecinătății 
muntelui. Apa minerală din Varshez conține o mulțime de 
oligoelemente precum fier, litiu, bariu, aluminiu, stronțiu, 
fosfați, mangan, arsenic etc. Este potrivită pentru utilizare 
externă, precum și pentru inhalare, irigații și băut. 
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Biserica „Sf. Gheorghe Biruitorul” se află pe strada principală, 
în centrul orașului. Iconostasul său este opera unui maestru local, 
iar o parte din icoanele din interiorul acesteia datează din sec. 
17-18. Interesante sunt cele patru candelabre construite în 
Ierusalim și Constantinopol. În anul 2018 a fost renovată complet. 
Biserica Sfânta Înălțare din Zanozhene a fost construită în 1872 
și a fost pictată în 1873. La început a fost numită „Sf. Nicolae dar 
în 1927 a fost redenumită Înălțarea Domnului, nume pe care îl 
poartă astăzi. Din Varschets porniți spre Pleven, 110,5 km. 
 

 
 
Pleven, resedința districtului cu același nume vă oferă 
posibilitatea cazării într-unul din cele 10 hoteluri, 1 motel și în 
pensiunile în jurul orașului.  Aici vă propunem să faceți o 
incursiune în Canionul carstic Chernelka. 
 
Canionul Carstic Chernelka. Este inclus în lista zonelor protejate 
în 1969 și este punctul de plecare pentru eco-traseul pentru 
turiști Gortalovo, care se afla la 16 kilometri sud de orașul Plevna 
cu punctul său final Kartozhabene, la 10 km sud-vest de oraș.   

 
 
Canionul,  format cu milioane de ani în urmă, când în partea de 
jos trecea râul are o lățime de 60 până la 200 de metri și o 
suprafață de 300 de ha. Astăzi stâncile carstice de 10 m până la 
40 m arată ca o coroană de flori. 
 
Traseul are o lungime de cca 7 km și poate fi parcurs la pas, fiind 
un traseu usor, fără diferențe de nivel obositoare, traversând 17 
poduri peste râu. Durata este de cca 1h 30 min, dacă nu poposiți 
însă mai mult pentru admirarea peisajului sau pentru un picnic. 
Perioadele cele mai bune pentru drumeție sunt primăvara sau 
toamna, când arșița soarelui nu este atât de mare. 
 
Traseul poate fi parcurs în ambele direcții, dar cel mai frecvent 
punct de plecare este satul Gortalovo. Pe drum puteți întalni 
câteva din speciile rare de plante, păsări și animale care sunt 
aclimatizate aici: broscoiul european pântecos, șopârla din 
Crimeea, șerpi, peste 200 de specii de păsări, inclusiv uliul cu 
picioare lungi, rapide mici și mari, șoimul Alpin, rândunele de 
rocă. Primăvara gasiți o mulțime de ghiocei. Drumul nu e doar 
spectaculos dar și interesant pentru că aveți ocazia să vedeți 
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câteva fenomene naturale: izvorul carstic Baba Raditsa, peștera 
Gaura Tcareva care a fost folosită ca turn de observație de țarul 
Ivan Shishman, peșterile Gaura Lily și gaura Ivan Provartenik – 
formațiuni de rocă în forma unui inel care au o adâncime de 
aproape 15 de metri. Pot fi văzute pietroglife, ruinele drumurilor 
romane etc. La început pe eco-traseu este roca despicată sau 
„trunchiată”, denumită piatra culcată pe pământ, ca și cum ar fi 
tăiată cu un cuțit imens. Cu mașina se ajunge foarte repede – de 
la Plevna începând de pe drumul spre Loveci, departe în satul 
Brestovetc la câțiva kilometri faceți la dreapta. Se trece prin 
Todorovo și satul următor este Gortalovo. 

 

 
 
Parcul „Kailaka” este situat la sud de centrul orașului Pleven și a 
fost declarat zonă protejată având o mare varietate de specii de 
plante și animale protejate incluse în Cartea Roșie a Bulgariei. 
Situat în Valea carstică, parcul are 10 mii ha. În roci se pot încă 
vedea resturi de fosile. Parcul oferă o combinație unică de 
oportunități pentru mersul pe jos, de recreere și de 
divertisment. Stâncile abrupte, de peste 40-50 de metri sunt 

perfecte pentru practicarea alpinismului. Există iazuri și baraje, 
bărci și bărci cu pedale, piscine, hoteluri, baruri, cafenele, 
restaurante, discoteci, locuri de joacă, terenuri de tenis, grădină 
zoologică și un restaurant unic, construit în întregime într-o 
peșteră. Parcul este, de asemenea, gazda teatrului de vară al 
Plevnei și al Muzeului Vinului din Bulgaria. La intrarea în parc vă 
întampină ruinele cetății antice Storgozia.  
 
Storgozia este o cetate bizantină și sat din antichitatea târzie și 
evul mediu timpuriu. Cetatea a fost construită în vremuri 
romane, probabil pe fundațiile unei alte cetăți care datează din 
timpul tracic. La începutul secolului al IV-lea, un zid a fost 
construit în jurul unei cetăți de 2 metri lățime. Conform unor 
săpături arheologice, situl avea două porți și trei turnuri. În 
interiorul cetății era o biserică, care avea o lungime de 45 de 
metri și o lățime de 22 de metri și este a două ca mărime după 
bazilica Tsars din Pliska. Cetatea se crede că a fost distrusă de 
invazia slavilor din Balcani. În parc există și trei baraje mici și 
iazuri artificiale în care vă puteți încerca norocul la pescuit. 
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Aflat la 9 km est de Plevna la 208 m altitudine, în bazinul deluros 
al râului Vit, în colțul de NV al satului Grivitsa se afla Parcul 
Grivitsa și Mausoleul construit de poporul român, pentru a 
perpetua memoria fiilor săi curajoși care au murit în cele mai 
sângeroase lupte în timpul Razboiului de Eliberare din 1877-1878. 
În apropiere sunt redutele istorice Grivishko, în care au căzut cei 
mai mulți militari români care au luptat alături de armata rusă în 
luptele pentru eliberarea Plevenului în 1877. 
 
Mausoleul a fost construit din 1892 până în 1897, iar inaugurarea 
sa a fost făcută în 1902 cu ocazia celei de-a 25-a aniversări a 
luptelor de la Grivitsa – Pleven. Este construit din piatră albă 
într-un stil tipic renascentist, amestecat cu elemente romano-
bizantine. Forma este simetrică cruciformă. Cupola înaltă se 
termină cu un o cruce metalică. 
 
Cruci mici de metal au fost plasate pe cornișa principală 
deasupra intrării și pe celelalte laturi opuse. Deasupra intrării se 
prezintă un arc de piatră ornat și deschis. Mausoleul este format 
din incinta templului și osuarul din subsol. Parcul Grivitsa este 
cunoscut drept “parcul prieteniei”. 
 
Constructia lui a început în 1958 cu eforturile maiștrilor bulgari și 
români. În ultimii ani, parcul este în continuă expansiune și 
amenajare, arbuștii ornamentali, trandafirii și verdeața, dând un 
aspect placut și liniștitor. Mergând pe una din cele două alei 
principale, spre centrul parcului întalniți un monument al 
războinicilor de origine română, mormântul comun cu cel al 
eroilor ruși și la nord mormântul monument comun al soldaților 
ruși căzuți din Regimentul 19 Kostroma.  
 
La vest de aleea principală a parcului pe gazon sunt trei tunuri 
rusești. Mausoleul românesc, parcul Grivitsa, al Prieteniei și 
numeroase monumente de piatră albe vor aminti mereu de 
marea luptă de eliberare.   

 
 
Parasiți apoi Plevenul și treceți în România trecând granița cu 
bac-ul Oreahovo – Bechet (77km, cca 1 h) cu prima oprire la 
Corabia. după 47 km. 
 
Puteți înopta și aici având la dispoziție 1 hotel, 1 hostel și 3 
pensiuni. Ajunși în Corabia, oraș situat la Dunare, cu un port 
turistic și unul comercial, vă recomandăm să vizitați cel putin 
două obiective turistice culturale interesante: Muzeul de 
arheologie și Etnografie Corabia și cetatea romană Sucidava. 
 
Muzeul de arheologie și Etnografie Corabia, înființat în 1951 are 
profil mixt: istorie, etnografie și științele naturii. Expoziția 
muzeului este structurată în două categorii: artă populară și 
istorie veche. Colecţiile conţin piese arheologice, arme, unelte, 
ustensile casnice, ceramică, podoabe, numismatică, statuete din 
bronz şi marmură, monumente funerare, piese de arhitectură, 
piese epigrafice de o remarcabilă calitate, tezaure bizantine. Li 
se adaugă piese de ştiinţe ale naturii, paleontologie, de floră şi 
faună din zonă. De asemenea, o frumoasă colecţie de etnografie 
şi artă populară, cuprinzând unelte și ustensile legate de 
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agricultură, pescuit, creşterea animalelor, tradiţii, piese de port 
popular. 
 
Din centrul orașului se poate ajunge destul de ușor către singura 
cetate romană din zona Olteniei, Cetatea Sucidava, restaurată 
cu fonduri europene. Indicatoarele postate prin oraș îl conduc pe 
turist către un loc încărcat de istorie. Inițial, Sucidava (Cetatea 
Sucilor) era o așezare geto-dacică. În timpul domniei împăratului 
roman Aurelian (270-275) a fost construită Cetatea Sucidava, 
prima cetate de apărare.  
 
Fortăreață a fost rezidită de către împaratul Constantin cel Mare 
care a construit și un pod de piatră peste Dunăre (astăzi a mai 
ramas piciorul podului). Între anii 442 și 447, cetatea a fost 
atacată de huni și distrusă; opt decenii mai târziu, a fost refacută 
din ordinul Împaratului Justinian (527-533), însă în jurul anului 
600, cetatea a fost distrusă definitiv în timpul invaziilor avaro-
slave.  
 
La sfarșitul secolului al VI-lea a început să fie locuită de o 
populație românească; între secolele XIV-XVI, pe o latură a 
cetății Sucidava a fost ridicată o fortificație medievală. Astăzi se 
mai pastrează doar zidurile și turnurile de intrare (8 la număr), 
care au fost descoperite în urma săpaturilor arheologice, cladirea 
hypocaust, bazilica romano-bizantină care datează din secolul VI, 
piciorul podului peste Dunăre construit de Constantin cel Mare în 
anul 328, poarta constantiniană care face legătura între pod și 
cetate, băile romane, câteva străzi pavate și o fântână romană 
săpată în secolul II.  
 
Atracția cetății este Fântâna secretă, de unde romanii își luau 
apa potabilă pentru întreaga cetate. Calea de acces către 
fântână se face prin galerii săpate la 26 de metri adâncime. 
Legenda povestește că apa izvorului nesecat are puterea de a 
înteți iubirea cuplurilor și de a-i reuni pe cei despărțiți. 

Vizitatorii pot vedea în Cetatea Sucidava primul sistem din lume 
de încălzire prin pardoseală, inventat de romani. Accesul în 
cetate este gratuit.  
 
O incursiune în natura puteți face, la cca 27 km de Corabia, în 
partea sudică a satului Potelu, în apropierea drumului național 
DN54A care leagă orașul Dăbuleni de Corabia în rezervația 
naturală de tip forestier, arie protejată de interes național, Casa 
Pădurii din Pădurea Potelu -  zonă împădurită din Lunca Potelu 
(Lunca Dunării) cu scop de protecție pentru câteva exemplare de 
stejar (Quercus robur) secular (cu vârste de peste 400 de ani) ce 
vegetează în asociere cu specii arboricole de salcâm și plop. 
 

 
 
Continuând drumul ajungeți în orașul Caracal, unde ca principale 
puncte de atracție selectate în acest sejur sunt Casa memorială 
Iancu Jianu și Muzeul Romanaților, Teatrul Național, Parcul 
Constantin Poroineanu. 
 
Casa memorială Iancu Jianu - Haiducul Iancu Jianu, originar din 
oraşul Caracal este singurul haiduc de viţă nobilă din România, 
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care având în subordinea sa în jur de 3.000 de haiduci, a luptat 
împotriva boierimii, a fanarioţilor, otomanilor şi habsburgilor. În 
anul 1809, haiducul a condus o acţiune împotriva turcilor care 
atacaseră Craiova şi câteva sate din Oltenia. În această revoltă, 
haiducii l-au omorât pe pașa din Vidin, dar au distrus și raiaua 
turcească din Turnu Măgurele. Se poate spune că Iancu Jianu era 
un fel de Robin Hood autohton – lua de la cei bogați bani şi îi 
dona în special pentru construirea bisericilor.  
 
Ridicată pe la 1790 de către tatăl haiducului, casa memorială a 
fost construită în stilul culelor boiereşti şi a fost locuită de Iancu 
şi de urmaşii săi direcţi până în 1945. Imobilul, veritabilă 
emblemă a arhitecturii olteneşti, are trei camere la etaj, trei la 
demisol, o scară interioară, un pridvor şi pivniţă. 
 
Dar dacă intrați în casă și ascultați povestile despre haiducul 
Iancu Jianu și familie, veți simti parfumul acelei epoci și veți fi 
parte din povestea lor. 
 

 

 
 
Muzeul Romanaților cu profil de arheologie adăpostește colecții 
de ceramică, opaițe, geme, fibule, înscripții, statuete și monede 
din epoca romană, provenite din siturile de la Dobrosloveni 
(Romula) și Hotărani. La intrarea în muzeu este amplasat 
Lapidariumul, un sector de valoare, care este format din peste 20 
de piese: sarcofage, praguri de porți, pietre funerare, vase de 
provizii. Piesa de rezistență este sarcofagul lui Aelius Iulius 
Iulianus (sec. al III-lea d.Hr.), cu dimensiunile de 2,30 x 1,08 x 
1,54 m, lucrat din calcar de Vratsa, cu frumoase ornamente 
sculpturale; conform inscripției, sarcofagul a fost ridicat de soția 
defunctului, Valeria Gaemellina, împreună cu copiii. Sarcofagul a 
fost descoperit lângă Romula, în necropola de la Hotărani în anul 
1952. 
 
Teatrul Național în Caracal - reprezintă principalul element 
arhitectural reprezentativ al judeţului Olt în domeniul culturii, 
adevărată bijuterie arhitectonică. Construit între 1896-1901 în 
stil eclectic cu accente neobaroce şi neorenascentiste, 
impresionează prin masivitatea şi bogăţia sa decorativă. La 
Teatrul Naţional au loc, anual, Festivalul Naţional de Teatru 
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„Ştefan Iordache”, Festivalul de Comedie al teatrelor 
neprofesioniste, Festivalul de Teatru şi Film de scurt metraj 
pentru tineret „fesTin”, permanent stagiunea Teatrului 
Municipal, spectacole de teatru, de muzică, de divertisment, 
simpozioane, conferinţe, expoziții etc. 
 
Parcul Constantin Poroineanu, numit după cel care a donat 
terenul în 1893 şi apoi întreaga sa avere oraşului, a fost realizat 
după proiectul arhitecţilor peisagişti francezi, Edgar Redont şi 
Ernest Pinard, cei care au amenajat şi Cişmigiul. Uimeşte printr-
un pitoresc extrem. La picioarele unui mare foişor se întinde un 
lac alimentat de izvoare naturale. Spectaculoasă este şi Aleea 
plopilor, lungă de 1200 de metri, realizată în anul 1913. Cele 
patru rânduri paralele de plopi au înălţimi ameţitoare. În parc, 
pe lângă numeroase specii de plante şi arbori, autohtone, pot fi 
văzute şi specii exotice aclimatizate la noi în ţară.  
 
Parcul este unul dintre principalele puncte de agrement ale 
oraşului, cu terase-restaurant pe lac, insuliţe, stadion de fotbal şi 
terenuri de handbal, grădină zoologică, ştrand şi spaţiu de joacă 
pentru copii. Langa Caracal, în comuna Dobrosloveni, puteți 
vizita Situl arheologic Romula. Situl prezintă vestigiile unei 
fortificații romane (Romula) construite în secolele II-III d.Hr. pe 
locul unei cetăți dacice (Malva), în jurul căreia s-a dezvoltat, 
ulterior, o așezare urbană. În timpul domniei împăratului 
Hadrian, Romula a fost declarată municipium.  
 
Astăzi, situl arheologic cuprinde edificii în diferite stadii de 
conservare: ziduri de piatră și cărămidă, canal cu pod roman, 
porți ale orașului, terme romane, curia. În satul Hotărani, din 
comuna Fărcașele, la mică distanță de localitatea Dobrosloveni, 
gasiți Mănăstirea Hotărani una dintre vechile mănăstiri ortodoxe 
ale Olteniei, construită în a doua jumătate a secolului al XVI-lea, 
de către un mare dregator al Țării Românesti din acea vreme, 
vornicul Mitrea.  

Mergând mai departe spre Slatina faceți un scurt popas de cca 1 h 
30 min și la Drăgănești Olt să vedeți Muzeul Câmpiei Boianului 
Traian Zorzoliu, nume dat după fondatorul muzeului, artist 
plastic, publicist și ctitor al mai multor muzee etnografice în 
județul Olt. Acest muzeu este unul care prezintă peste 15.000 de 
exponate și mai multe anexe construite.  
 
Obiectivul principal al muzeului este un arheoparc în aer liber, 
unic în România, care reconstituie un sat după tipul așezărilor 
neolitice specifice culturii Gumelnița, pe baza dovezilor 
arheologoice descoperite în această zonă. În fapt este mult mai 
mult, și ansamblul expozițional de aici cuprinde: secțiile istorie, 
cult creștin-ortodox, etnografie, pinacotecă, expoziția dl. prof T. 
Zorzoliu, pe care le întâlnim în: pavilionul principal, cramă, casa 
țărănească, bisericuță, muzeul pompierilor, bordeiul și satul 
neolitic. Este un muzeu spectaculos iar explicațiile ghizilor 
muzeului sunt pe cât de documentate pe atât de frumos redate 
încât parcă te transpun în lumea prezentată. Chiar o să vă 
încânte! 
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Ajunși în Slatina, puteți beneficia de cazare în cele 7 hoteluri, 3 
pensiuni din oraș sau camere de închiriat. Serviciile oferite aici 
satisfac în mare parte cerințele unui sejur “sănătos”. De aici vă 
propunem câteva incursiuni în împrejurimi și începeți cu o vizită 
la Mănăstirea Clocociov, care poate fi asemuită cu Voronețul 
Bucovinei și cu Agapia Neamțului.  
 
Asemănarea nu ține de arhitectura celor trei sfinte lăcașe, ori de 
picturi, ci de impresia generală pe care o lasă vizitarea întregului 
ansamblu mănăstiresc. Situată la marginea orașului Slatina, 
Mănăstirea Clocociov are o istorie aparte deoarece nu este 
cunoscut numele ctitorului, însă atestarea documentară există 
încă din vremea lui Neagoe Basarab. Un rol important în trecutul 
mănăstirii îl ocupă și Mihai Viteazul, care a reclădit biserica și i-a 
atribuit alte proprietăți. Însă cea mai importantă contribuție este 
cea a lui Matei Basarab, atunci când toate realizările materiale îi 
sunt atribuite lui Diicu Buicescu, rudă a domnitorului. Sfânta 
mănăstire are hramul bisericii Sfinților Arhangheli Mihail și Gavril, 
este declarată monument istoric, iar obștea este formată din 40 
de maici.  
 

 

La circa 40 km de Slatina puteți face o incursiune în natură la 
Rezervația de arborete de gârniță, în partea NE a satului 
Cornățelu.  
 
Rezervația este o arie protejată de interes național, rezervație 
naturală de tip forestier. Flora este constituită din arbori și 
arbuști cu specii de gârniță, gorun, stejar comun, arțar, carpen, 
ulm-de-câmp, păducel, păr-pădureț, măr-pădureț, sânger sau 
corn.  
 

 
 
La 27 km de Slatina ajungeți în orașul Scornicești, în care 
principala atracție este Casa memorială a președintelui 
comunist Nicolae Ceaușescu.  
 
Nicolae Ceauşescu este “preşedintele-dictator”, care a condus 
România vreme de 22 de ani (1967-1989). S-a născut la 26 
ianuarie 1918 în satul (actualmente oraş) Scorniceşti, într-o 
familie de ţărani cu zece copii. Încă de la intrarea în locuinţa cu 
trei încăperi, dai cu ochii de tabloul ce îl înfăţişează pe fostul 
dictator, agăţat pe peretele din partea dreaptă a sobei.  
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La o scurtă privire aruncată în încăperi, pe lângă mobila care i-a 
aparţinut lui Ceauşescu, în casă se găsesc şi obiecte specifice 
acelei perioade, ii, vase de bucătărie, lăzi de zestre.  

 
Funcție de perioada aleasă pentru sejur puteți să vă bucurați de 
manifestările cultural-artistice organizate, destul de numeroase 
și interesante dintre care amintim: Festivalul Național de Muzica 
Pop – Radu Șerban – septembrie, Caracal; Festivalul național de 
umor “Oltenii &restul lumii – septembrie Slatina; Competiția 
Națională de Artă Fotografică Eva – martie, Slatina etc.  
 
Preparate culinare tradiționale, naturale, inedite și mai ales 
foarte gustoase specifice zonei Olteniei, județului Olt, vor 
completa frumusețea sejurului în Olt. Menționăm că multe din 
acestea sunt vegetariene, utilizând vegetale naturale/bio din 
natură sau culturile proprii ca de exemplu: sarmale de post, 
ciulama de ciuperci, ciorba de raci(ardei roșii uscați), mâncare 
de leurdă și ștevie, mâncare de urzici, ciorbă de ștevie.  
Emblematic pentu județul Olt este prazul, astfel puteți degusta 
mâncare sau ciorbă de praz. Nici carnea sau peștele nu lipsesc 
din meniurile tradiționale, cum ar fi saramura de pui, ciorba de 
pește, pui oltenesc (se curăţă puiul și se despică pe piept. Se 
pune un praf de sare, un pic piper, cimbru fărâmat, se desface 
puiul pe pâinea întinsă (sau pe azimă) și se da la țest pentru 
copt, astfel încât zeama de pasăre intră în aluat.  
 
Vă încheiați sejurul transfrontalier în Slatina, întorcându-vă 
înapoi acasă (pachetul poate include și transportul în localitatea 
dvs.), rememorând probabil momentele inedite ale vacanței și de 
ce nu, visând la următoarea vacanță transfronatalieră NATBIOT. 

 
 
 

 

Bucurați-vă de pachetul turistic  
NATBIOT 3 - MO–PL–O! 
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