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Drumul Fructelor, Judetul Prahova

"Drumul Fructelor" are sediul principal in comuna Drajna . Traseul, cu o lungime de 64 de kilometri, ce
leaga 18 localitati (Adunati, Breaza, Poiana Campina, Cornu, Campina, Teleaga, Scorteni, Brebu, Dumbravesti,
Varbilau, Alunis, Slanic, Teisani, Valenii de Munte, Drajna, Posesti, Batrani, Starchiojd), include 28 de popasuri
turistice si strabate zona colinara a judetului Prahova. in aceste locuri exista o indelungata traditie a cultivarii
pomilor fructiferi, iar livezile, peisajele rurale deosebite, rezervatiile naturale, monumentele naturale, dar si cele
antropice (muzee, bai sarate, obiective de arta) contribuie si ele la o petrecere placuta a vacantei calatorului.
Aflat in nordul judetului, strabate de la nord la est mai multe localitati, aceasta ruta avand ca scop facilitarea
dezvoltarii zonei de nord a Prahovei, recunoscuta si renumita ca fiind una producatoare de fructe.
Acest drum leaga intre ele cincicsprezece localitati prahovene si puncteaza 28 de popasuri turistice. Pe "Drumul
fructelor", turistul intra in lumea comunitatii satesti, participa la sarbatorile si obiceiurile locului, intra in
atelierele mestesugarilor unde invata cate ceva din arta acestora, colinda dealurile si livezile. Frumusetea
patrimoniului natural, istoric si arhitectural se imbina armonios. Cazarile in gospodariile traditionale si
popasurile pentru degustari de produse specifice, participarea la actiuni specifice locului - culesul fructelor,
prepararea vinului sau tuicii, prepararea dulceturilor, culegerea plantelor de leac sunt cartea de vizita a locurilor
si invitatia la o aventura in miezul naturii.
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ADUNATI
Fosta localitate Ocina, in prezent, comuna Adunati este asezata in nord-vestul judetului Prahova, la limita
catre judetul Dambovita. Accesul este facilitat de faptul ca localitatea este strabatuta de DJ 710 Breaza Bezdead - Pucioasa. Comuna Adunati este alcatuita din satele Adunati, Ocina de Jos si Ocina de Sus. Cu un
relief predominant deluros, zona comunei Adunati este strabatuta de vaile paralele Provita si Prahova. Desi
inaltimea dealurilor se situeaza intre 600 si 900 de metri, spre apus se intalnesc si forme muntoase ce
depasesc 900 de metri inaltime: Vf. Sultanului, Vf. Magura, Vf. Seciului.
Actualul teritoriu al comunei Adunati nu a scapat de amprenta istoriei, fiind si el marcat de diferite
schimbari date de contextul social-politic astfel la sfarsitul secolului al XIX-lea era cunoscut ca Ocina si se afla
in plaiul Pelesului si era format din satele Adunatii - Prahovitei Valea Bradului si Baltisul. Intre 1952 si 1938
comuna se afla tot in plaiul Pelesului, insa era alcatuita din Adunatii Provitii - care era si resedinta, Ocina de
Jos si Ocina de Sus. Din 1938 a apartinut de Sinaia, iar din 1950 de Campina, regiunea Ploiesti. In forma
actuala se afla din anul 1968.
Comuna Adunati constituie un loc potrivit pentru petrecerea vacantelor sau a concediilor dispunand de: o
zona turistica (Borungoci), o rezervatie natural-peisagistica (Costisa), traseu de biciclete (Breaza - Talea - Vf.
Stalpului - Adunati - Breaza), dar si de peisaje pitoresti: Vf. Magura, Vf. Stalpului, Vf. Sultanului, Vf. Seciului,
Valea Fieneasca, Iuda Magurii, Nucii de la Casa Padurii.

Obiective turistice Adunati, Prahova :
Biserica Adormirea Maicii Domnului (1881) ; Monumentul eroilor de la Adunati ; Rapa Malul Buzei ; Rezervatia
naturala hidrologica Valceaua Pietrei ; Rezervatia naturala peisagistica Costisata ; Trasee de biciclete Breaza Talea - Vf. Stalpului - Adunati – Breaza ; Trasee turistice Vf. Magura ; Trasee turistice Vf. Seciului ; Trasee
turistice Vf. Stalpului ; Trasee turistice Vf. Sultanului ; Turism cinegetic – vanatoare .

BREAZA
Un fenomen prezent în zona oraşului Breaza îl constituie apele subterane.
•

Izvorul Sunătoarea reprezenta cândva singura sursă de apă pentru oraşul vecin Câmpina. Captarea de
apă s-a realizat în noiembrie 1912.

•

Un alt izvor valoros este în cartierul Capu Câmpului, la Şipot.

Mineralizarea apelor freatice este redusă sau mijlocie(200- 500 mg/l) şi domină apele carbonatate.
•

Apar însă şi izvoare cu mineralizare ridicată, ca urmare a prezenţei gipsului. Aşa este izvorul sulfuros de la
poalele dealului Gurga – izvorul Cacova.

Izvorul se încadrează în rândul apelor minerale, cu apă sulfuroasă, sulfatată, cloruro-sodică, calcică, şi prezintă o
puritate ridicată. Apa izvorului poate fi folosită cu succes în cazul următoarelor afecţiuni (cură internă):
enterocolite cronice nespecifice, afecţiuni ce necesită cură de colereză, deschinezii biliare, colecistite cronice,
sechele postoperatorii pe căile biliare. Accesul până la sursă este anevoios.
•

Izvorul Sulfuros din Breaza de Jos se află în partea de sud a localităţii Breaza, iar accesul până la sursă
este de asemenea anevoios. Caracteristicile apei din această zonă sunt asemănătoare cu cele regăsite în
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izvorul Cacova, însă componentele au valori mai mici. Apa izvorului din Breaza de Jos este sulfuroasă,
sulfatată, sodică, calcică hipotonă.
•

Izvorul Sărat din Valea Morii se află la o distanţă de 5 km spre vest faţă de centrul localităţii Breaza, iar
accesul până la sursă este acceptabil, cu toate că izvorul îşi are sursa într-o zonă cu alunecări de teren.
Apa din acest izvor este cloruro-sodică, sulfatată, bromurată, calcică, magneziană, hipertonă.

•

Pe teritoriul orasului se găsesc deasemenea izvoarele sărate de la Livezi şi Valea Slăniţei – acesta din
urmă fiind utilizat pentru efectele sale terapeutice încă din anul 1833 în cadrul Băilor Oştirii Ţării
Româneşti

Obiective turistice Breaza, Prahova :
Biserica „Sf Gheorghe” – Breaza de Jos ; Biserica ”Sf. Mina” – Valea Târsei – Breaza ; Biserica „Sfântul
Prooroc Ilie Tesviteanul” – Nistoreşti ; Biserica Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul- Podu Vadului ;
Biserica „Adormirea Maicii Domnului” ; Poarta Breaza ; Casa g-ral Ceausu ; Casa Virgil Neagoe ; Casa
Eugenia Nanu ; Casa Doiculescu ; Casa Lelia Teodorescu ; Casa actorului Ion Manolescu ; DeaIul cu
Trovanti ; Monumentul eroilor din Valea Târsei ; Monumentul Celor Trei Regi ; Parcul Brâncoveanu ;

CAZARE
RAZĂ DE SOARE **** (pensiune turistică)
Adresă: Breaza de Jos, str. Colonel Popovici 21
Capacitate: 29 locuri (26 locuri la categoria **** + 3 locuri la ***)
Facilități: Restaurant, sala de conferinte, loc de joaca pentru copii, sala fitness, joc de fotbal de masa si tenis de
masa, biliard, badminton, sah, rummy, table, darts, foisor, trambulina elastica
IMPORTANT : PENTRU INFORMATII LEGATE DE TARIF VA RUGAM SA CONTACTATI : Agentia Gorj Turism Zona Garii telefon : 0253 22 74 35 ; 0745 30 44 77; 0723 38737 .

LAC DE VERDE *** (complex turistic – vile)
Adresă: Breaza de Jos, str. Carierei 44 / Breaza de Sus, str. Caraiman 54 (intrări din direcții diferite)
Capacitate: 40 locuri (3 vile: Club House; Vila Picasso; Casa Grădinarului – cu mai multe corpuri)
Facilități: Piscina exterioara si disco bar, Snowtubing, Paintball, Tiroliana, Tir cu arcul, Badminton, Plimbari cu
golf mobilul, Loc de joaca pentru copii, Indoor golf, Darts, Ping Pong, Biliard, Jocuri sociale (remy, sah, table),
Masaj, Tratamente faciale si de remodelare corporala, Sauna, Jacuzzi, Fitness, Bai cu plante medicinale
IMPORTANT : PENTRU INFORMATII LEGATE DE TARIF VA RUGAM SA CONTACTATI : Agentia Gorj Turism Zona Garii telefon : 0253 22 74 35 ; 0745 30 44 77; 0723 38737 .
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DAVID *** (pensiune turistică)
Adresă: Breaza de Sus, str. plutonier Rădulescu 7
Capacitate: 20 locuri
Facilități: restaurant, terasă, grătar, loc de joacă
Internet: https://www.cazare-breaza.ro
Tarif: 140 lei /camera dubla si 200 lei /apartament .
IMPORTANT : TARIFELE AFISATE SUNT INFORMATIVE , POT SUPORTA MODIFICARI , VA RUGAM SA VERIFICATI
INAINTE DE A PLECA IN CALATORIE !

POIANA CAMPINA
Poiana Campina (in trecut, Poiana, Poiana Sarata si Poiana de Prahova) este formata din satele Bobolia,
Pietrisu, Poiana Campina (resedinta) si Ragman. Comuna se afla pe malul drept al raului Prahova, in dreptul
municipiului Campina de pe malul celalalt. Istoricul asezarii se pierde undeva in legenda, impletindu-se cu
istoricul manastirii din localitate. Legenda spune ca, pana aproape de sfarsitul veacului al XVII-lea, locurile
acestea erau acoperite cu paduri seculare. Pe vremea negocierilor (1687-1688) pe care Serban Cantacuzino
(1678-1688) le ducea cu imperialii in vederea incheierii unui tratat de alianta, pasii tanarului boier Toma
Cantacuzino (nepotul lui Serban) s-au abatut pe aceste meleaguri care l-au cucerit de la inceput.
Asa se face ca, spre sfarsitul acelui secol Toma incepe constructia Manastirii Poiana, pe care insa, se pare
ca nu a reusit sa o desavarseasca pana in 2 iunie 1711, cand, ajuns mare spatar, in vremea lui Constantin
Brancoveanu, trece cu intreaga cavalerie a Tarii Romanesti de partea rusilor si, dupa infrangerea acestora de
catre turci, in lupta de la Stanilesti (18-22 iulie 1711), este nevoit sa ia calea pribegiei pe meleagurile Rusiei,
unde s-a si stins din viata dupa un deceniu.Tot istoria spune ca finalizarea complexului arhitectural ar fi fost
opera lui Mihai Cantacuzino, cel ucis de turci in iunie 1716. Astfel dupa incheierea constructiei, Manastirea
Poiana fost legata de Manastirea Sinaia, drept schit al acesteia. Apoi, in jurul manastirii, inzestrate de Toma cu
cinci mosii, a inceput sa se infiripeze o asezare propriu-zisa.

Obiective turistice Poiana Campina, Prahova :
Baile Sarate Poiana Campina (ruine) ; Biserica Adormirea Maicii Domnului ; Biserica Sf. Arhangheli Mihail si
Gavril ; Schitul Poiana (ruine ; )Turism de agrement si agroturism / turism rural .
IMPORTANT : TARIFELE AFISATE SUNT INFORMATIVE , POT SUPORTA MODIFICARI , VA RUGAM SA VERIFICATI
INAINTE DE A PLECA IN CALATORIE !

Casa din Plai ***
"'Casa din Plai'" este o pensiune agroturistica in zona de deal a Prahovei, inainte de intrarea in Valea
Prahovei, la 10 km de municipiul Campina.
Tarif:
Week

Week-end
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Camera 1

165

250

Camera 2
Camera 3
Camera 4
Pat suplimentar
All (toata casa)

220
220
220
80
1100

330
330
330
110
1600

CORNU
Comuna Cornu este asezata in nord-vestul judetului Prahova, intre masivul Garbova si Subcarpatii Curburii
Externe si este alcatuita din satele Cornu de Jos, Cornu de Sus si Valea Oprii. Comuna Cornu are urmatoarele
limite: la vest orasul Breaza, la sud municipiul Campina si comuna Poiana Campina, iar la nord comuna Sotrile.
Comuna Cornu a fost infiintata de catre refugiatii care fugeau din calea razboaielor. Comuna dateaza de la
1583, iar de la sfarsitul secolului al XIX-lea ea face parte din Prahova fiind formata, la inceput, din catunele
Cornul de Sus, Cornul de Jos, Campinita si Frasinet. Dupa aceasta data, numarul documentelor referitoare la
satul Cornu sporeste, oferindu-ne informatii si sugestii pentru a intelege si a urmari evolutia obstii satesti in
acest rastimp istoric. Ele atesta existenta in Cornu a unei obsti avand in frunte Sfatul oamenilor buni si
batrani. Obstea era principala forma de organizare pe care a imbracat-o odinioara viata locuitorilor din Cornu
- agricultori, pastori, pietrari, dogari, iar mai apoi chirigii si zidari. Ea a dainuit vreme indelungata si a traversat
etape de dezvoltare. Din 1931 catunul Frasinet face parte din comuna Breaza de Sus.

Obiective turistice Cornu, Prahova :
Biserica Inaltarea Domnulu ; Casa Ana Burlacu (1900) ; Casa Paraschiva Istrate (1919) - Cornu de Sus ; Casa Vasile
Marinescu (1920) - Cornu de Jos ; Monumentul eroilor neamului .

Vila Ralf Residence **** din Cornu
IMPORTANT : PENTRU INFORMATII LEGATE DE TARIF VA RUGAM SA CONTACTATI : Agentia Gorj Turism Zona Garii telefon : 0253 22 74 35 ; 0745 30 44 77; 0723 38737 .

CAMPINA
Campina este amplasaat intr-un adevarat amfiteatru natural, pe Valea Prahovei si este inconjurat de trei
rauri (Campinita, Doftana, Prahova), care au modelat terasa Campina. Campina este atestata documentar in
anul 1503 figurand in registrele negustorilor brasoveni care tranzitau Valea Prahovei, o zona folosita drept
drum comercial, fiind inca din secolul al XIV-lea o cale de comunicatie intre Transilvania si Muntenia. Desi in
actele emise de cancelariile domnesti este mentionata „vama Prahovei”, exista certitudinea ca satul Campina,
gratie pozitiei sale geografice la intrarea in muntii Carpati si amplasarii la aceeasi distanta de Bucuresti si
Brasov era vama, punctul strategic pentru controlul marfurilor.
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Obiective turistice Campina, Prahova :
Biserica de la Brazi numita si Biserica De La Han ; Biserica Sf. Anton de la Padova ; Capela Hernea, stil baroc ;
Castelul Iulia Hasdeu ; Complexul Arhitectural Brebu ; Lacul Bisericii ; Monumentul Eroilor Campina ; Muzeul
Nicolae Grigorescu ; Pescuit sportiv si agreement .

CAZARE
Hotel Oscar ***
Hotelul Oscar este situat în oraşul Câmpina, la 1 km de castelul Iulia Haşdeu, şi oferă camere cu aer condiţionat,
TV cu ecran plat, frigider şi baie cu duş. Accesul la conexiunea WiFi este gratuit în întreaga proprietate. Hotelul
Oscar oferă şi un restaurant cu terasă de vară. La 200 de metri este un magazin, cea mai apropiată staţie de
autobuz este la 1 km, iar centrul oraşului Câmpina şi gara se află la 3 km de hotel. La proprietate există o parcare
privată gratuită, de care oaspeţii pot beneficia în funcţie de disponibilitate.
IMPORTANT : TARIFELE AFISATE SUNT INFORMATIVE , POT SUPORTA MODIFICARI , VA RUGAM SA VERIFICATI
INAINTE DE A PLECA IN CALATORIE !
10.11-20.12.2020
CAMERA SINGLE FARA MIC DEJUN – 228lei/noapte ;
CAMERA DUBLA FARA MIC DEJUN - 228 lei/noapte;
CAMERA SINGLE CU MIC DEJUN INCLUS -248 lei/noapte;
CAMERA DUBLA CU MIC DEJUN INCLUS – 268 lei/noapte;
20.12-31.12.2020
CAMERA SINGLE FARA MIC DEJUN – 270lei/noapte ;
CAMERA DUBLA FARA MIC DEJUN - 270lei/noapte;
CAMERA SINGLE CU MIC DEJUN INCLUS -290lei/noapte;
CAMERA DUBLA CU MIC DEJUN INCLUS – 310lei/noapte;

Seva Hotel Health Club ***
Seva Hotel Health Club se află în orașul Câmpina şi pune la dispoziție acces gratuit la internet WiFi şi un
restaurant. Hotelul are o saună și un bar, unde oaspeții pot savura băuturi. La proprietate se oferă parcare
privată gratuită.Unele camere includ o baie privată cu o cadă cu hidromasaj, iar altele sunt dotate cu halate de
baie şi papuci. Pentru un plus de confort, se oferă articole de toaletă gratuite și uscător de păr. Oaspeții au la
dispoziție TV cu ecran plat.Recepția proprietății are program nonstop. La doar 150 de metri de hotel se află o
piscină publică acoperit .
IMPORTANT : PENTRU INFORMATII LEGATE DE TARIF VA RUGAM SA CONTACTATI : Agentia Gorj Turism Zona Garii telefon : 0253 22 74 35 ; 0745 30 44 77; 0723 38737 .
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Pensiunea Bavaria Campina ***
Oferind un restaurant, un bar și o grădină cu facilități de grătar, Pensiunea Bavaria Campina este situată în
Câmpina, la doar 100 de metri de drumul principal dintre Țara Românească și Transilvania.
Tarif: -camera dubla, doar cazare - 112 lei /noapte/camera ; -135 lei/noapte/camera (are frigider in camera) ; 174 lei/noapte/camera dubla deluxe .
IMPORTANT : TARIFELE AFISATE SUNT INFORMATIVE , POT SUPORTA MODIFICARI , VA RUGAM SA VERIFICATI
INAINTE DE A PLECA IN CALATORIE !

TELEGA
Comuna Telega este formata din satele Bosilcesti, Bustenari, Doftana, Melicesti, Telega (resedinta) si
Tontesti si este situata in apropiere de orasele Campina si Breaza si de localitatea Brebu. Telega se afla in zona
deluroasa a Subcarpatilor Curburii, intinsa de-a lungul vaii paraului Sarata si pe dealurile dimprejur (Rotunda,
Martin, Obarsie, Maces, Recea, Grausor, Calinet, Tantaru, Ciobu, Plai).Comuna Telega a fost construita in jurul
exploatarii de sare. Pe toata perioada istoriei pre-moderne si moderne a Tarii Romanesti, pana in secolul al
XX-lea, Telega si Slanic Prahova au reprezentat principalele doua locatii de exploatare a sarii, o resursa
importanta a economiei traditionale. Telega s-a dezvoltat initial pe baza existentei resurselor de sare din
subsolul dealurilor sale. De altminteri, etimologia numelui Telega este legata de mijloacele de transport
(telegile) cu care se transporta sarea catre sud, catre Bucuresti si de acolo mai departe, catre Imperiul
Otoman.Cealalta resursa subterana gasita pe teritoriul Telegii si strans legata de dezvoltarea sa este petrolul.
Desi cunoscut de mai mult timp (pacura), petrolul a inceput sa fie exploatat la scara industriala in Telega la
sfarsitul sec. XIX. Extractia de petrol din satul Bustenari a fost prima din Romania si una din primele din lume.
Telega este atestata documentar din anul 1562, din vremea domnitorului Petru cel Tanar (1559-1568).

Obiective turistice Telega, Prahova :
Baile Telega ; Barajul Paltinu ; Casa Domneasca Matei Basarab – Brebu ; Inchisoarea Doftana din Telega ; Lacul
Paltinu ; Muzeul B.P.Hasdeu din Campina ; Muzeul N.Grigorescu din Campina ; Pescuit sportiv si agreement ;
Salina Doftana ; Statiunea Telega

SCORTENI
Scorțeni este satul de reședință al comunei cu același nume din județul Prahova, Muntenia, România. Se află în
partea de vest a județului, în Subcarpații de Curbură. Localitatea se situează în zona subcarpatică, deluroasă, în
vecinătatea paralelei 45°N și meridianul 26°E, la o altitudine de aproximativ 350 metri. Principalele orașe aflate
în vecinătate sunt: Câmpina (14 km), Băicoi (6 km), Plopeni (10 km), Ploiești (25 km - reședința județului
Prahova) și Sinaia (40 km). Capitala București se află la aproximativ 85 km, iar al doilea oraș ca mărime al
țării, Brașov, la distanța de 100 km.
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Obiective turistice Scorteni, Prahova :
Biserica Cuvioasa Paraschiva din Scorteni

BREBU
Comuna Brebu este situata in partea de nord-vest a Judetului Prahova, la 7 km nord fata de municipiul
Campina si la cca 40 km fata de municipiul Ploiesti - resedinta de judet. Comuna este alcatuita din 4 sate:
Brebu Manastirei, Brebu Megiesesc, Pietriceau si Podu Cheii. Teritoriu administrativ al comunei Brebu are o
suprafata de 5.852 ha si urmatorii vecini: la nord comunele Valea Doftanei si Bertea, la est comunele Alunis si
Cosminele, la sud comuna Telega, iar la vest municipiul Campina si comuna Sotrile. Brebu apare atestat in
cronicile brasovene ale schimburilor comerciale cu diferite targuri si sate sin Tara Romaneasca in anii 1529,
1530, 1543. Un hrisov datat in anul 1564 de Petru cel Tanar, fiul lui Mircea Ciobanu, mentioneaza ca Brebu
este "o veche si dreapta mosie" si rezolva un "litigiu intre Milea Radu si Vladu", care cumparasera un teren la
Brebu de la Stanislav, Dactu si Nan. Acest teren care le fusese luat cu forta de Tudor Logofatu si cu fratii lui,
dar parcalabul Iancu nu i-a lasat sa intre in posesia averii, ceea ce a dus la rejudecarea procesului. Tot in acest
hrisov se spune ca "acesta mai sus ocine (inclusiv Brebu) au fost toate a lui Basarb Voievod", ceea ce de fapt
poate fi considerata o atestare a existentei satatului in vremea intemeierii Tarii Romanesti.

Obiective turistice Brebu, Prahova :
Barajul Paltinu ; Biserica Matei Basarab ; Biserica Sf. Mare Mucenic Dimitrie Izvoratorul de Mir ; Biserica Sf.
Treime din Pietriceaua ; Cabana Padurarului ; Complexul arhitectural de la Brebu ; Casa Domneasca Matei
Basarab – Brebu ; Casele domnesti ; Fantana lui Matei Basarab din Brebu ; Izvoare sulfuroase ; Izvorul Baile
Brebului sau La Saramura ; Lacul Brebu ; Lacul Paltinu ; Manastirea Brebu ; Monumentul Eroilor din Brebu ;
Monumentul Steaua Pastorului ; Muzeul de Arta Miedievala ; Parcul Brebu ; Pescuit sportiv si agreement ;
Rezervatia dentologica si geomorfologica Cheile Brebului ; Rezervatia La Brazi ; Rezervatia de Trandafiri Salbatici
; Troita eroilor din Pietriceaua ; Valea Stejarului .

DUMBRAVESTI
Comuna Dumbravesti a luat fiinta prin unificarea comunelor Malaiesti si Plopeni, comuna compusa din sase sate
(Plopeni Sat, Gavanel, Dumbravesti, Sfarleanca, Malaestii de Sus, Malaestii de Jos), fiind amplasata in zona de
campie inalta a Ploiestiului, in nordul municipiului Ploiesti. Localitatea este asezata pe drumul vechi ce se numea
Drumul Telejenului si Drumul Sarii care face legatura dintre Ploiesti si Cetatea Brasovului.Comuna Dumbravesti
este reprezentativa in plan national datorita eroului sergent Grigore Ioan care a cucerit Drapelul Turcesc in
Razboiul de Independenta din 1877.
Comuna este situata la drumul de tranzit dintre Ploiesti – Slanic unde se afla statiunea Balneo Climaterica (Salina
Veche si Salina Noua, Muntele de Sare, Baia Rosie, Baia Verde, Muntele Verde) cu acces spre statiunea
Montana Cheia, spre Tabara de Vara Stefesti – Alunis –Brebu – Teleaga – Campina cu iesire in drumul spre Valea
Prahovei.
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Obiective turistice Dumbravesti, Prahova :
Manastirea Zamfira ; Manastirea Malaiesti .
Biserica Adormirea Maicii Domnului ; Biserica Inaltarea Domnului ; Biserica Sf. Arhangheli Mihail si Gavril ;
Biserica Sf. Cuvioasa Paraschiva ; Biserica Sf. Treime - sat Sfarleanca ; Castrul roman Malaiesti (101–118 e.n.) ;
Dealul Malaesti ; Manastirea Sf. Antonie cel Mare ; Monumentul istoric Soldat Grigore Ioan ; Statiunea Cheia ;
Statiunea Slanic Prahova ; Statiunile montane de pe Valea Prahovei ; Statiunile montane de pe Valea Teleajelui ;
Zona turistica Slanic Prahova .

VARBILAU
Comuna Varbilau este situata in zona colinara de nord a judetului Prahova si este dispusa pe vaile raurilor
Varbilau si Slanic, pe drumul judetean DJ 102B-DJ102G Ploiesti - Slanic, la 36 km departare de orasul Ploiesti si
la 6 km de orasul Slanic. Este formata din satele Cotofenesti, Livadea, Podu Ursului, Poiana Varbilau si Varbilau
(resedinta).Comuna are urmatoarele vecinatati: la nord-vest comuna Alunis, la nord comuna Stefesti si orasul
Slanic, la est comuna Magurele, comuna Teisani si comuna Gura Vitioarei, la sud comuna Dumbravesti, iar la
vest comuna Valcanesti si comuna Cosminele. In cadrul comunei nu sunt la ora actuala dotari turistice
adecvate dar jurul comunei Varbilau exista in prezent o zona puternic dezvoltata din punct de vedere turistic,
dintre obiectivele cele mai importante putand fi amintite: salina si lacurile antropice din statiunea Slanic (7
km. nord), casa memoriala Nicolae Iorga din Valenii de Munte, manastirile Suzana si Crasna, etc.

Obiective turistice Varbilau, Prahova :
Statiunea Slanic-Prahova ; Statiunea Valenii de Munte ; Valea Doftanei ; Valea Prahovei ; Valea Teleajenului ; Valea
Varbilaului .

ALUNIS
Prima atestare documentara a comunei Alunis dateaza din anul 1612, in vremea lui Radu Voievod.
Denumirea veche a comunei,care s-a pastrat pana in 1931 cand a fost schimbata in Alunis,a fost aceea de
Strâmbeni. Numele Alunis vine de la padurea de aluni ce se intindea odinioara in partea de sud a comunei pe o
suprafata de 10 km.Actuala stema a localitatii Alunis a preluat simbolistica toponimului ,elementele principale
ale stemei fiind cateva fructe de alun-alune. Comuna Alunis este asezata in partea central-nordica a judetului
Prahova,din provincia istorica a Munteniei.Se întinde pe o suprafata de 2.678 ha,fiind format din doua sate Alunis si Ostrov. Cele doua sate sunt asezate in mare parte pe aria depresionara a celor doua parauri care
strabat localitatea - Alunisul de la est la vest si Bertea de la nord la sud.Relieful comunei Alunis se incadreaza in
unitatea de relief a dealurilor subcarpatice, in care alterneaza zone cu aspectul unor fisi plane delimitate de o
parte si de alta de zona colinara si care formeaza partea centrala a comunei de-a lungul paraului Alunis si Bertea
si zona colinara propriu-zisa cu altitudini ce depasesc 450 m.Teritoriul comunei Alunis se incadreaza in climatul
temperat-continental,specific
tarii
noastre,avind
insa
caracteristicile
regiunilor
deluroase
subcarpatice.Vecintatea munþilor inalþi determinã o tranziþie bruscã intre climatul rece si polios si cel cald si
umed.Vegetatia pe teritoriul comunei Alunis este reprezentata printr-o flora central-europeana bogata în
plante medicinale.Padurile se incadreaza in categoria padurilor de foioase.

Pensiunea Dor de Alunis
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Situată în Aluniș, Pensiunea Dor de Alunis are WiFi gratuit în întreaga proprietate, un bar, un lounge comun și o
grădină. Această pensiune are camere de familie și terasă. Sunt disponibile locuri de parcare private, la un cost
suplimentar. Unitățile de cazare ale pensiunii au TV cu ecran plat. Toate camerele de la Pensiunea Dor de Aluniș
cu baie privată cu o cadă. Pensiunea oferă un mic dejun continental.
IMPORTANT : PENTRU INFORMATII LEGATE DE TARIF VA RUGAM SA CONTACTATI : Agentia Gorj Turism Zona Garii telefon : 0253 22 74 35 ; 0745 30 44 77; 0723 38737 .

SLANIC
Slănic este un oraș în județul Prahova, Muntenia, România, format din localitățile
componente Groșani, Prăjani și Slănic (reședința). Conform recensământului din anul 2011, Slănic avea o
populație de 6.034 de locuitori,[2] fiind al treisprezecelea centru urban al județului Prahova din punct de vedere
demografic. Deși incorectă, denumirea de Slănic-Prahova este folosită uneori, îndeosebi în alte regiuni ale
României, din dorința de a evita confuzia cu Slănic Moldova, oraș situat în județul Bacău.

Obiective turistice Slanic, Prahova :
Salina Slanic ; Muntele de Sare - Grota Miresei ; Muntele Piatra Verde ; Muzeul Sarii ; Baia Baciului .

TEISANI
Teișani este o comună în județul Prahova, Muntenia, România, formată din satele Bughea de
Sus, Olteni, Ștubeiu, Teișani (reședința) și Valea Stâlpului. Comuna se află în partea central-nordică a județului,
în zona de deal spre munte, pe malul drept al râului Teleajen, satul de reședință fiind situat la 6 km nord de
orașul Vălenii de Munte. Comuna este străbătută de șoseaua națională DN1A, care
leagă Ploieștiul de Brașov prin Vălenii de Munte, șosea din care se ramifică lângă Teișani șoseaua județeană
DJ100N, care duce spre vest către orașul Slănic. Din acest drum se ramifică la Teișani șoseaua județeană DJ219
care duce la Vălenii de Munte, unde se termină tot în DN1A. Prin comună trece calea ferată Ploiești SudMăneciu, pe care comuna este deservită de stația Teișani.

VALENII DE MUNTE
Valenii de Munte se afla in Depresiunea Valenii de Munte, pe Valea Teleajenului, la 98 km distanta de
municipiul Bucuresti, la 28 km nord de municipiul Ploiesti si la 89 km sud-est de municipiul Brasov. Se intinde
pe o lungime de 5 kilometri. In partea de nord, orasul se invecineaza cu comunele Teisani si Drajna, in timp ce
in partea de sud are ca vecina comuna Gura Vitioarei. Comuna Predeal-Sarari se invecineaza cu orasul in
partea de est. In vest, orasul se invecineaza tot cu comuna Gura Vitioarei, satul Bughea de Jos. Valenii de
Munte este impartit in 17 cartiere. Ele sunt dispuse circular, in jurul centrului orasului. Cartierele orasului
sunt: Centru, Balcescu, Piata, Traistari, Eminescu, Berceni, Avram Iancu, Enescu, Berevoiesti, Cismari,
Ghidulesti, Stadion, Stefan cel Mare, Cuza Voda, Tabaci, Rizanesti si Valea Gardului. Localitatea este atestata
documentar intr-o porunca a lui Dan al II-lea din 1431. "Drumului Teleajenului" (Valeni - Drajna - Cerasu - Slon
- Vf. lui Craiu - Tabla Butii - Vama Buzaului - Brasov) este atestat si el din 1433. La 1 octombrie 1473, este
semnalata prezenta lui Stefan cel Mare la „Cetatea Teleajenului” (poate Homoraciu), unde taie capetele
parcalabilor lui Radu cel Frumos, le ia in robie femeile si da foc cetatii.
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Obiective turistice Valenii de Munte, Prahova :
Biserica Adormirea Maicii Domnului ; Biserica Berceni ; Biserica Berevoiesti ; Biserica Manastirea ; Biserica Nica
Filip ; Biserica Sf. Ioan ; Biserica Sf. Nicolae ; Bustul lui Nicolae Iorga ; Casa Memoriala Nicolae Iorga ;
Monumentul eroilor Valenii de Munte ; Muzeul de Arta religioasa ; Muzeul Etnografic Valea Teleajenului ;
Muzeul de stiinte naturale Cultura Prunului ; Statiunea Valenii de Munte .

DRAJNA
Comuna Drajna este localizata in judetul Prahova, fiind asezarea cea mai veche din zona Vaii Teleajenului,
localitate de mosneni (descendenti ai dacilor, cu pamant in proprietate, ulterior deveniti clacasi prin vinderea
terenurilor aflate in proprietatea lor catre familia Filipescu). Din punct de vedere administrativ Drajna este
alcatuita din satele: Catunu, Ciocrac, Drajna de Jos, Drajna de Sus, Faget, Ogretin, Piatra, Pitigoi, Plai, Podurile,
Poiana Mierlei. Numele comunei vine de la denumirea paraului Drajna (supranumita Drajnuta) care o strabate
de la nord catre sud si care deriva din cuvantul draj care in limba slavona inseamna rau repede, energic. In
satul Drajna de Jos au fost descoperite numeroase vestigii arheologice din Epoca Bronzului (un depozit de
seceri) dar si urmele unui castru roman construit in anul 106. La sfarsitul secolului al XIX-lea, teritoriul actual
al comunei era impartit intre patru comune rurale, toate aflate in plaiul Teleajen al judetului Prahova: Drajna
de Jos (cu catunele Drajna de Jos, Fagetul, Podurile si Chiritesti), Drajna de Sus, Catunul (cu satele Catunu si
Poiana Mierlei) si Ogretinul.

Obiective turistice Drajna, Prahova :
Biserica Sf. Alexandru ; Biserica Sf. Nicolae ; Biserica Sf. Treime ; Castelul Filipescu Kretzulescu ; Castrul roman
Drajna ; Monumentul Crucea de la Piscul Domnului ; Muzeul de la Biserica Filipescu ; Statiunea Drajna

POPESTI
Popești este un sat în comuna Brazi din județul Prahova, Muntenia, România.

STARCHIOJD
Comuna Starchiojd este situata in partea de N-NE a judetului Prahova, la o distanta de 51 km de resedinta
municipiului Ploiesti si 25 km de orasul Valenii de Munte, fiind limitrofa cu judetele Buzau si Brasov si este
formata din satele Starchiojd, Valea Anei, Rotarea, Bradet, Gresia si Zmeuret.Asezat sub Carpatii de Curbura,
in punctul de confluenta a provinciilor istorice Transilvania, Moldova si Tara Romaneasca, Starchiojdul ar fi
existat si inainte de intemeierea statului Tarii Romanesti. Pe atunci mosia chiojdenilor cuprindea teritoriul
actual al Chiojdului Mare si Chiojdului Mic.
Cuvantul star, insemnand in limba slava vechi, "batran, mare", intareste afirmatia privind vechimea asezarii
inaintea intemeierii Statului Tara Romaneasca, daca tinem seama ca triburile slave se plaseaza pe teritoriul
Romaniei in secolele VI si VIII. Comuna apare in documente si cu numele de Chiojdu cel Batran sau Chiojdu
Batran, asa cum este mentionat in hrisoavele emise in vremea domnitorilor Matei Basarab (in 1636),
Constantin Brancoveanu (in 1691), Grigore al II-lea Ghica (in 1750) si Scarlat Ghica (in 1759)
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Obiective turistice Starchiojd, Prahova :
Biserica din lemn Cuvioasa Paraschiva ; Conacul Garbea .

