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Excursii la alegere 
 
 
 

Nr 
excursie 

Denumire excursie Descriere / Locuri vizitate Servicii incluse 

CTC - 1 

Tur de oras Sibiu 
(in limba romana) 

 
- operare zilnic - 

Faceti un tur ghidat al Sibiului si aflati trecutul istoric si evenimentele culturale ale orasului. 
Incepand din Piata Mare si continuand pe strazile vechi ale orasului, veti vedea 
principalele atractii ale orasului, cum ar fi Piata Mica cu „Ochii orasului”, Biserica 
Evanghelica, Podul Minciunilor si altele. 
Turul incepe la ora 9 si dureaza 1,5 ore. 

1. ghid local specializat 

CTC - 2 

Drumetie in Marginimea 
Sibiului 

(nivel usor – mediu) 
 
 

- operare zilnic - 

 
Ruta 1: Sibiu – Cacova – Sibiel – Sibiu 
Ruta 2: Sibiu – Cisnadioara – Rasinari - Sibiu 
 
Dupa micul dejun incepem o drumetie usoara in Muntii Cindrel unde vom ajunge pe 
plaiurile renumite ale ciobanilor locului. Pe aceste plaiuri ne vom relaxa si vom admira 
privelistea. Vom continua drumetia, vizitand si o stana, spre unul dintre cele mai renumite 
sate ale Marginimii Sibiului. Dupamasa urmeaza transferul de retur la hotel in Sibiu. 

1. transport hotel – Marginimea 
Sibiului si retur 
2. ghid specializat pentru 1 zi 
3. taxa de vizitare 
 

CTC – 3 

Splendoarea 
Transfagarasanului 

(01.05.2022 – 31.10.2022) 
 

- operare lunea, miercurea si 
vinerea - 

 
Ruta: Sibiu – Balea Cascada – Balea Lac – Sibiu 
 
Dimineata la ora 09:00 plecam cu BaleaBus-ul de la hotel spre Balea Cascada. 
De la Balea Cascada la Balea Lac veti lua telecabina (biletul pt 1 sens este inclus). 
Va propunem o drumetie pana pe Varful lui Buteanu de unde veti savura privelistea. 
Timp liber. 
La ora 16:00 vom pleca cu BaleaBus-ul inapoi spre hotel. 
 

1. transport hotel – Balea Cascada 
si retur cu BaleaBus 
2. bilet telecabina Balea Cascada – 
Balea Lac  
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CTC – 4 

Cetatile din Transilvania 
 
 
 
 

- operare zilnic - 

 
 
Ruta: Sibiu – Stejarisu – Sighisoara - Biertan – Sibiu 
 
Dupa micul dejun incepem circuitul cultural la Cetatile din Transilvania. Vom vizita Turnul 
Slaninii si Ceatea din Stejarisu. In Sighisoara vom descoperi secretele orasului medival 
participand la un tur de oras. Dupa-masa vom ajune la Biertan unde vom vizita cetatea 
inscrisa in Patrimoniul UNESCO. 
 

1. transport conform program 
2. ghid specializat pentru 1 zi 
3. taxa de vizitare la cetatea 
Stejarisu si Biertan 
 

CTC – 5 

Transilvanian Brunch 
(01.06.2022 – 31.10.2022) 

 
- operare sambata - 

 
Ruta: Sibiu – sat idilic in Transilvania – Sibiu 
 
Dimineata la ora 10:00 plecam spre satul din Transilvania unde se organizeaza 
evenimentul gastronomic. Evenimentul începe la ora 11:00 și are trei părți: 
– gastronomie 11:00 – 13:00 
Un bufet bogat cu specialități locale tip brunch (mic dejun și prânz combinate) sau picnic 
(pachete de luat în rucsac) – în funcție de tipul evenimentului. Incluse sunt și băuturile 
nealcoolice (sirop, cafea, apă, ceai), iar în afara meniului pot fi cumpărate și altele care 
conțin alcool. 
– program de vizitare a satului 13:00 – 15:00 
în funcție de sat, avem prevăzută fie o plimbare prin sat cu vizitarea obiectivelor locale 
naturale, fie unele de patrimoniu construit sau o drumeție prin împrejurimi. În unele 
localități organizăm și mici spectacole de dansuri sau muzică locală. 
– ateliere tematice opționale 15:00 – 16:30 
Peste tot căutăm să oferim, pentru cei interesați și pentru cei care mai pot sta cu noi după-
amiaza,  ateliere legate de specificul locului. Avem ateliere legate de producția de 
alimente, meșteșuguri sau cultură locală (muzică, dansuri, etc.). 
La ora 16:30 transfer inapoi la hotel in Sibiu 
 
 

1. transport hotel – sat idilic in 
Transilvania si retur 
2. Pranz de tip bufet bogat 
3. Taxa participare la evenimentul 
gastronomic 
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