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HERGHELI
Hergheliile de Stat din România sunt administrate începând cu anul 2002 de către Regia Natională a Pădurilor –
Romsilva, prin Direcția de Creștere, Exploatare și Ameliorare a Cabalinelor de Rasă. În prezent, sistemul de creștere este
structurat pe un număr de 12 herghelii, 4 depozite de armăsari și o unitate nepopulată cu cabaline la Balc,
subordonate din punct de vedere tehnic Direcției de Creștere și Ameliorare a Cabalinelor.
Hergheliile sunt ferme de elită al căror rol este acela de a obține progresul genetic și de a menține variabilitatea genetică
a nucleelor de rasă, iar depozitele de armăsari au rolul de a multiplica și de a transfera progresul genetic obținut în
herghelii către populațiile de cai de rasă deținute de crescătorii privați sau către populațiile de animale din marea creștere.

Herghelia Mangalia
Localitatea Mangalia, județul Constanța
Istoric:
•
•

Herghelia Mangalia a fost înființată în anul 1928, având ca principal obiectiv păstrarea cât mai fidelă a
caracteristicilor morfo-fiziologice ale calului „Arab”.
Anul 2002: herghelia trece în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor ca secție în structura Direcției Silvice
Constanța.

Obiective:
•
•
•

Herghelia este destinată creșterii și ameliorării materialului genetic pentru rasa Pur Sânge Arab;
Promovarea cailor de rasă prin sportul ecvestru;
Ameliorarea cabalinelor din marea creștere prin armăsarii de montă publică.

Rase și efective:
Rasa Pur Sânge Arab este cea mai veche rasă din lume contribuind la realizarea și îmbunătățirea majorității raselor de
cai existente. Este un cal cu temperament vioi, docil, cu aptitudini deosebite pentru curse de galop și anduranță. Este o
rasă foarte rezistentă la condițiile de întreținere vitrege și la schimbările climatice.
Efectiv: armăsari pepinieri, iepe mamă, tineret în creștere, armăsari de montă publică, sport și agrement.
Baza materială principală:
8 grajduri; 1 hipodrom pentru curse de galop; bază hipică pentru antrenament și concursuri de obstacole; bază de
agrement; sediu administrativ; teren agricol.

Program vizită:
LUNI - JOI între orele 08:00 - 16.30,
VINERI între orele 08:00 - 14:00,
SÂMBĂTĂ - DUMINCĂ închis
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Serviciul prestat

Descrierea serviciului

Tarif unitar
LEI/pers

Vizitarea hergheliei

Vizitarea obiectivelor principale din herghelie, după caz (adăpost armăsari pepinieri,
adăpost iepe mamă, vizionarea grupurilor de iepe mamă pe pășune) cu însoțitor.
Pentru copiii cu vârsta sub 6 ani, vizita este gratuită

12 lei/pers

Plimbări ocazionale
călare
Plimbare călare pe
cal

Plimbarea cailor se va face la mână, pe un traseu
prestabilit, la fel pentru toți participanții. Grupa de vârstă: peste 2 ani.
Punerea la dispoziție a unui cal harnașat, cu un monitor
Autorizat FER angajat al hergheliei care să Supravegheze desfășurarea plimbării, în
incinta subunității, pe terenul de antrenament.
Punerea la dispoziție a unei trasuri cu 1 cal, cu un însoțitor, angajat al hergheliei pentru
conducerea atelajului, în incinta subunității.
Punerea la dispoziție a unei trasuri cu 2 cai, cu un
însoțitor, angajat al hergheliei pentru conducerea atelajului, în incinta subunității.
Punerea le dispoziție a unui ponei, harnașat, cu un Monitor autorizat FER, angajat al
hergheliei, care să Supravegheze desfășurarea plimbării, în incinta subunității.

2 lei/min

Plimbare cu trăsura
cu un cal
Plimbare cu trăsura
cu 2 cai
Plimbare călare pe
poney

36 lei/30 min
24 lei/30 min
18 lei/30 min
30 lei/30 min

VARIANTE DE CAZARE

HOTEL
Academy 3*
Sanda 2*
Raluca 2*
Afrodita 4*

TARIF
Loc in camera dubla
Loc in camera dubla
Loc in camera dubla
Loc in camera dubla

- de la 60 lei/zi
- de la 46 lei/zi
-de la 52 lei/zi
cu mic dejun – de la 116 lei/zi

PERIOADA
Mai-septembrie 2021
Iunie-septembrie 2021
Iunie-septembrie 2021
Mai-septembrie 2021

Alte obiective turistice in zona:
- portul turistic Marina Mangalia
- Muzeul de Arheologie „Callatis”
- Mormântul cu papyrus
- Mormantul crestin cu Psalmi
- Edificiul Bizantin Mangalia
- Geamia (Moscheea) “Esmahan Sultan”- cel mai vechi lacas de cult de rit musulman din Romania
- Muzeul Marinei din Mangalia, se pot observa obiecte apartinand colectiilor de arme sub apa
- Monumentul Eroilor din Mangalia
- Parc de agrement în aer liber “Paradis Land”

Traseu: (550 km/sens ) Tg-Jiu – Rm. Valcea – Pitesti – Bucresti – Vlasca – Podul Anghel Saligny – Cernavodă –
Ciocârlia de Sus – Dulcesti - Herghelia Mangalia
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Herghelia Sâmbăta de Jos
Localitatea Sâmbăta de Jos, județul Brașov
Istoric:
•
•
•
•
•

Anul 1874: a fost fondată herghelia de la Sâmbăta de Jos cu un efectiv de cai din rasa Lipițan proveniți de la
Herghelia Lipica din Slovenia unde procesul de selecție pentru această rasă a început încă din 1580;
1913: în preajma izbucnirii războiului mondial, herghelia Sâmbăta de Jos a fost mutată definitiv, cu întregul
efectiv (322 capete), la Babolna în Ungaria;
Anul 1920: Statul Român reînființează Herghelia Sâmbăta de Jos, ca herghelie națională, cu 3 armăsari pepinieri
și 22 de iepe mamă;
În perioada 1990 – 2002 herghelia Sâmbăta de Jos a făcut parte din fostele "Cai de Rasă R.A." și "S.N. Cai de
Rasă S.A.";
Noiembrie 2002, herghelia trece în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor. În cadrul complexului se află și
„Castelul Brukenthal“, edificiu declarat monument de arhitectură ce face parte din patrimonial național. Castelul
a fost construit în perioada anilor 1750-1760 de către clăcașii contelui Brukenthal, fratele lui Samuel Brukenthal
– fondatorul Muzeului din Sibiu.

Obiective:
•
•
•

Herghelia este destinată creșterii și ameliorării materialului genetic pentru rasa Lipițan;
Promovarea cailor de rasă prin sportul ecvestru;
Armăsari de montă publică destinați stațiunilor comunale de montă publică pentru ameliorarea cabalinelor din
marea creștere.

Rase și efective:
Rasa Lipițan
La Sâmbăta de Jos, una din cele mai importante herghelii de cai Lipițani din lume, se cresc 7 linii de sânge care poartă
numele armăsarilor care au stat la baza formării actualelor efective: Conversano, Favory, Maestoso, Neapolitano, Pluto,
Siglavy-Capriola și Tulipan.
Lipițanul este un cal cu o conformație armonioasă și elegantă. Este un cal blând, docil și supus, cu temperament vioi.
Datorită eleganței sale și a temperamentului, Lipițanul este principala rasă care se utilizează la marile școli de dresaj
academic din lume.
Efective: armăsari pepinieri, iepe mamă, tineret în creștere, armăsari de montă publică, sport și agrement.
Baza materială principală:
grajduri; pistă de antrenament; bază pentru antrenament și concursuri de atelaje; bază de agrement; sediu administrativ;
teren agricol.
Program cu publicul:
Program vizită: LUNI - DUMINICĂ între orele 09:00 - 17:00
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Serviciul prestat

Descrierea serviciului

Vizitarea hergheliei

Vizitarea obiectivelor principale din herghelie, după caz (adăpost armăsari pepinieri,
adăpost iepe mamă, vizionarea grupurilor de iepe mamă pe pășune) cu însoțitor.
Pentru copiii cu vârsta sub 6 ani, vizita este gratuită

Plimbări ocazionale
călare
Plimbare călare pe
cal

Plimbarea cailor se va face la mână, pe un traseu
prestabilit, la fel pentru toți participanții. Grupa de vârstă: peste 2 ani.
Punerea la dispoziție a unui cal harnașat, cu un monitor
Autorizat FER angajat al hergheliei care să Supravegheze desfășurarea plimbării, în
incinta subunității, pe terenul de antrenament.
Punerea la dispoziție a unei trasuri cu 1 cal, cu un însoțitor, angajat al hergheliei
pentru conducerea atelajului, în incinta subunității. (minim 3 persoane)
Punerea la dispoziție a unei trasuri cu 2 cai, cu un
însoțitor, angajat al hergheliei pentru conducerea atelajului, în incinta subunității.
(minim 3 persoane)

Plimbare cu trăsura
cu un cal
Plimbare cu trăsura
cu 2 cai

Tarif unitar
LEI/pers
12 lei/pers

2 lei/min
36 lei/30 min

24 lei/30 min
18 lei/30 min

VARIANTE DE CAZARE
HOTEL
Pensiunea
Emma 3*

Pnsiunea La Nice
Pensiunea
Victoria

TARIF
Camera dubla – 145 lei/zi
Camera dubla cu balcon – 168 lei/zi
Camera tripla cu balcon – 190 lei/zi
Apartament 4 pax - 225 lei/zi
Camera dubla – 168 lei/zi
Camera dubla cu balcon – 190 lei/zi
Camera tripla cu balcon – 225 lei/zi
Apartament 4 pax - 280 lei/zi
Camera dubla – 145 lei/zi
Suita (4 pax) – 190 lei/zi
Camera duba – 145 lei/zi (8 camere)
Camera tripla – 180 lei/zi (1 camera)
Camera cvadrupla – 200 lei/zi (1 camera)
Toata pensiunea – 1450 lei/zi

PAERIOADA
25.10-23.12.2020
04.01-29.04.2021
04-31.05.2021
01.10-29.12.2021
01.06-12.08.2021
16.08-30.09.2021
2020-2021
Mai – septembrie 2021

Oct – apr 2021

Alte obiective turistice in zona:
- Manastirea Brancoveanu
- Chilia Părintelui Arsenie Boca
- Aventura Parc Dragus

Traseu: (250 km/sens ) Tg-Jiu – Rm. Valcea – Caciulata – Avrig – Sâmbăta de Jos – Herghelia Sâmbăta de Jos
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Herghelia Beclean
Localitatea Beclean pe Someș, Județul Bistrița – Năsăud

Istoric:
• În anul 1970 a luat ființă la Beclean un depozit de armăsari;
• În anul 1978 ia ființă herghelia propriu-zisă, axată la început pe creșterea unei rase pentru caii de muncă (Semigreu
Românesc);
• Începând cu anul 1993, în herghelie se crește și rasa Lipițan;
• În anul 2002 herghelia trece în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor ca secție în structura Direcției Silvice
Bistrița;
• Din iulie 2015, Herghelia Beclean trece în subordinea Direcției de Creștere, Exploatare și Ameliorare a Cabalinelor, ca
subunitate a acesteia.
Obiective:
• Herghelia este destinată creșterii și ameliorării raselor Semigreu Românesc și Lipițan varietatea colorată (negru și
murg);
• Promovarea cailor de rasă prin sportul ecvestru și agrement;
• Depozit de armăsari de montă publică pentru ameliorarea cabalinelor din marea creștere.
Rase si efective:
Herghelia Beclean crește în prezent două rase și anume:
• Semigreul Românesc - un cal de tracțiune intermediară. Rasa a fost formată prin încrucișarea armăsarilor din rasele
Ardenez, Lipițan și Furioso-North Star cu iepe locale, fiind un cal adaptat condițiilor din Podișul Transilvaniei.
• Lipițanul - un cal cu o conformație armonioasă și mers elegant. Este un cal blând, docil și supus, cu temperament vioi.
Datorită eleganței sale și temperamentului, Lipițanul este principala rasă care se utilizează la marile școli de dresaj
academic din lume, cum ar fi Școala Spaniolă de la Viena.
Efective: armăsari pepinieri, iepe - mamă, armăsari de montă publică tineret, sport și agrement.
Baza materială principală este compusă din: 5 grajduri, 1 carusel, bază hipică pentru concursuri de atelaje, bază hipică de
antrenament, sediu administrativ, pensiune pentru vizitatori, sportivi etc., teren agricol.

Program vizită:
LUNI - JOI între orele 8:00 - 16:30
VINERI între orele 08:00 - 14.00
SÂMBĂTĂ - DUMINICĂ între orele 10:00 - 14:00
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Serviciul prestat

Descrierea serviciului

Tarif unitar
LEI/pers

Vizitarea hergheliei

Vizitarea obiectivelor principale din herghelie, după caz (adăpost armăsari pepinieri,
adăpost iepe mamă, vizionarea grupurilor de iepe mamă pe pășune) cu însoțitor.
Pentru copiii cu vârsta sub 6 ani, vizita este gratuită

12 lei/pers

Plimbări ocazionale
călare
Plimbare călare pe
cal

Plimbarea cailor se va face la mână, pe un traseu
prestabilit, la fel pentru toți participanții. Grupa de vârstă: peste 2 ani.
Punerea la dispoziție a unui cal harnașat, cu un monitor
Autorizat FER angajat al hergheliei care să Supravegheze desfășurarea plimbării, în
incinta subunității, pe terenul de antrenament.
Punerea la dispoziție a unei trasuri cu 1 cal, cu un însoțitor, angajat al hergheliei pentru
conducerea atelajului, în incinta subunității. (minim 3 persoane)
Punerea la dispoziție a unei trasuri cu 2 cai, cu un
însoțitor, angajat al hergheliei pentru conducerea atelajului, în incinta subunității. (minim
3 persoane)

2 lei/min

Plimbare cu trăsura
cu un cal
Plimbare cu trăsura
cu 2 cai

36 lei/30 min
24 lei/30 min
18 lei/30 min

VARIANTE DE CAZARE
HOTEL
Vila Nobila 3*
Pensiunea Regal 3*
Pensiunea Lorin 3*

TARIF
Camera dubla – 155 lei/zi; Camera tripla – 185 lei/zi
Camera dubla – 200 lei/zi; Camera tripla – 250 lei/zi
Camera dubla – 220 lei/zi; Camera tripla – 270 lei/zi
Camera dubla – 115 lei/zi
Camera dubla – 115 lei/zi
Camera dubla – 105 lei/zi

PERIOADA
Extrasezon
01-24.07.2021, 16-30.08.2021
25.07-15.08.2021
2021
Iulie –august 2021
Ian-iunie/ sept –dec 2021

Alte obiective turistice in Beclean pe Somes:
- Baile Figa
- complex balnear Biserica Reformata-Calvina - stil gotic
- Biserica romano-catolica Sf. Stefan
- Castelele Bethlen (4) - foste resedinte ale familiei Bethlen
- Castelul Bethlen (I) Pal - stil baroc
- Castelul Bethlen II - in prezent gazduieste o scoala
- Castelul de vanatoare Bethlen (III)
- Dealul Bileag
- La Cruce - punct de belvedere - pe culmea dealului Bileag
- Muzeul Casa de Vanatoare
- Puntea suspendata peste Raul Somes - 144 m - cea mai lunga din Romania
- Situl arheologic Baile Figa
- Situl arheologic Coldau

Traseu: (370 km/sens ) Tg-Jiu – Petrosani – Hateg – Deva– Ala Iulia – Turda – Cluj Napoca – Dej – Herghelia Beclean
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Herghelia Dor Mărunt
Localitatea Dor Mărunt, Județul Călărași
Istoric:
• Herghelia Dor Mărunt a luat ființă în anul 1953, având ca obiect de activitate creșterea și ameliorare rasei Trăpaș
Românesc (adus de la hergheliile Jegălia și Segarcea) și un nucleu din rasa Semigreu Românesc, în principal pentru
deservirea unității;
• În perioada 1957-1968 herghelia a aparținut de G.A.S. Sighireanu;
• După anul 1971 s-a separat și a funcționat în cadrul Centrului Republican pentru Creșterea Cabalinelor de Rasă;
• În noiembrie 2002, Herghelia Dor Mărunt a trecut în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, în
structura Direcției Silvice Ialomița, ulterior a Direcției Silvice Călărași;
• În noiembrie 2011 nucleul de reproducție de rasă Trăpașă este transferat la herghelia Jegălia;
• Nucleul de reproducție al rasei Trăpaș Românesc este readus la Herghelia Dor Mărunt în anul 2012;
• Din iulie 2015, Herghelia Dor Mărunt trece în subordinea Direcției de Creștere, Exploatare și Ameliorare a Cabalinelor,
ca subunitate a acesteia.
Obiective:
• Herghelia este destinată creșterii și ameliorării rasei Trăpaș Românesc dar și producției vegetale;
• Depozit de armăsari de montă publică pentru ameliorarea cabalinelor din marea creștere.
Rase și efective:
• Trăpașul Românesc - face parte din grupul raselor de trăpași, care au ca însușire comună aptitudinea pentru trapul de
viteză. S-a consolidat ca rasă în ultimele decenii, la formarea sa participând, în principal, Trăpașul american (în proporție
de 85%), Trăpașul Orlov (în proporție de 10%), Trăpașul francez (în proporție de 5%) și Trăpașul rusesc (în procent de
5%); de asemenea, în cadrul încrucișărilor complexe realizate pentru formarea rasei, s-a folosit și o infuzie de sânge cu
varietățile Nonius și Furioso – North Star;
Efectiv : armăsari de montă publică, tineret, sport și agrement.
Baza materială principală este compusă din: 6 grajduri, 2 culoare de mișcare; 7 fânare, magazie de concentrate cu o
capacitate de înmagazinare de 300 tone, atelier mecanic, sediu administrativ, teren agricol.

Program vizită:
LUNI-VINERI între orele 9:00 - 13:00
SÂMBĂTĂ - DUMINICĂ închis
Serviciul prestat

Descrierea serviciului

Tarif unitar
LEI/pers

Vizitarea hergheliei

Vizitarea obiectivelor principale din herghelie, după caz (adăpost armăsari pepinieri, adăpost
iepe mamă, vizionarea grupurilor de iepe mamă pe pășune) cu însoțitor.
Pentru copiii cu vârsta sub 6 ani, vizita este gratuită

12 lei/pers

Plimbări ocazionale
călare

Plimbarea cailor se va face la mână, pe un traseu
prestabilit, la fel pentru toți participanții. Grupa de vârstă: peste 2 ani.

2 lei/min
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Plimbare călare pe
cal

Punerea la dispoziție a unui cal harnașat, cu un monitor
Autorizat FER angajat al hergheliei care să Supravegheze desfășurarea plimbării, în incinta
subunității, pe terenul de antrenament.

36 lei/30 min

VARIANTE DE CAZARE
HOTEL
La Salcii 3* - Calarasi
Complex Albatros 3*

Hotel Intim 3*
Hotel Hestia 3*

TARIF
Camera dubla – 170 lei/zi, camera single – 135 lei/zi
Camera dubla twin + mic dejun – 160 lei/zi,
Camera dubla matrimonial + mic dejun – 180 lei/zi
Suita (3 pax)+ mic dejun – 250 lei/zi
Camera dubla – 150 lei/zi
Camera standard / twin cu mic dejun – 250 lei /zi
Junior-suite cu mic dejun (2 pax) - 305 lei / zi
Camera standard in regim singlecu mic dejun - 210 lei / zi
Junior-suite, in regim single cu mic dejun - 265 lei / zi

PERIOADA
2020-2021
2020

2020
2020-2021

Alte obiective turistice in zona:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Balta Rosu
Echitatie - turism ecvestru la Herghelia Dor Marunt
Lacul Argova
Pescuit sportiv si agrement
Raul Argova
Turism de agrement si agroturism / turism rural
Valea Argovei
Lacul Mostistea, Lacul Tatarul, Lacul Fundeni
Insula Dealul Beci
Calarasi Croaziere pe Dunare
Gradina Zoologica Calarasi
Muzeul Dunarii de Jos, Muzeul Civilizatiei Gumelnita - Oltenita
Lacul Mostistea
Manastirea Radu Negru
Lacul Fundeni
Bratul Borcea
Ostrovul Ciocanesti
Lacul Tatarul

Traseu: (370 km/sens ) Tg-Jiu – Rm. Valcea – Pitesti – Bucuresti – A2 - Lehliu-Gară - Herghelia Dor Mărunt
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Herghelia Jegălia
Localitatea Perișoru, Județul Călărași
Istoric:
• Anul 1921: a fost înființată Herghelia Jegălia ca depozit pentru rasele rasele Pur Sânge Arab și Pur Sânge Englez ce
deserveau nevoile armatei ;
• Anul 1948: herghelia trece în proprietatea Ministerului Agriculturii;
• Anul 1953: herghelia este desființată și mutată la Slobozia ;
• Anul 1959: este reînființată ca depozit de armăsari ;
• Anul 1970: herghelia primește caii pentru Herghelia de Sport de la Sâmbăta de Jos;
• Anul 2002: herghelia trece în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor ca secție în structura Direcției Silvice Călărași;
• În noiembrie 2011 herghelia Jegălia preia nucleul de reproducție al rasei Trăpașe de la herghelia Dor Mărunt;
• Din iulie 2015, Herghelia Jegalia trece în subordinea Direcției de Creștere, Exploatare și Ameliorare a Cabalinelor, ca
subunitate a acesteia.
Obiective:
• Herghelia este destinată creșterii și ameliorării materialului genetic pentru rasa Cal de Sport Românesc și Semigreu;
• Promovarea cailor de rasă prin sportul ecvestru;
• Ameliorarea cabalinelor din marea creștere prin armăsari de montă publică.
Rase si efective:
• Rasa Cal Românesc de Sport: Rasă creată în baza unui proiect hipologic național, inițiat în ultimul sfert al veacului trecut, cu
scopul a produce un cal performant și competitiv destinat sportului ecvestru pentru disciplinele: sărituri peste obstacole, dresaj,
proba completă de călărie, dar în același timp un cal de șa, un cal de călărie utilitar adaptat condițiilor de mediu și cerințelor
călăreților din România în diferite arii de utilizare: poliție călare, paradă, patrulare, educație ecvestră, hobby, agrement, etc.
Nucleul de rasă este continuu ameliorat genetic la Herghelia Jegălia și la Herghelia Tulucești. Direcțiile și obiectivele
ameliorării se suprapun creșterii performanțelor în discipline ecvestre precum concursul complet de călărie, sărituri peste
obstacole și dresaj. Exemplare de valoare exepțională evoluează în cadrul filialelor Clubului Hipic Romsilva de la Depozitele
de armăsari Târgu Mureș, Dumbrava și Arad și în cadrul hergheliilor Rădăuți și Izvin.
• Semigreul Românesc este o rasă de tracțiune intermediară. A fost format prin încrucișarea cailor din rasele Ardenez, Lipițan,
Trăpaș cu iepe locale, ialomițene, fiind un cal adaptat condițiilor din Câmpia Română.
Efective: armăsari pepinieri, iepe - mamă, tineret în creștere, armăsari de montă publică, sport și agrement.
Baza materială:
8 grajduri; 1 manej acoperit; 1 pista de antrenament; bază hipică pentru concursuri de obstacole; bază de antrenament; sediu
administrativ și casă de oaspeți; teren agricol.

Program vizită:
LUNI-VINERI între orele 9:00 - 12:00 și între orele 15:00 - 17:00,
SÂMBĂTĂ - DUMINICĂ între orele 09:00 - 12:00
Serviciul prestat
Vizitarea hergheliei

Descrierea serviciului
Vizitarea obiectivelor principale din herghelie, după caz (adăpost armăsari pepinieri, adăpost
iepe mamă, vizionarea grupurilor de iepe mamă pe pășune) cu însoțitor.
Pentru copiii cu vârsta sub 6 ani, vizita este gratuită
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Plimbări ocazionale
călare
Plimbare călare pe
cal
Plimbare cu trăsura
cu un cal
Plimbare cu trăsura
cu 2 cai

Plimbarea cailor se va face la mână, pe un traseu
prestabilit, la fel pentru toți participanții. Grupa de vârstă: peste 2 ani.
Punerea la dispoziție a unui cal harnașat, cu un monitor
Autorizat FER angajat al hergheliei care să Supravegheze desfășurarea plimbării, în incinta
subunității, pe terenul de antrenament.
Punerea la dispoziție a unei trasuri cu 1 cal, cu un însoțitor, angajat al hergheliei pentru
conducerea atelajului, în incinta subunității. (minim 3 persoane)
Punerea la dispoziție a unei trasuri cu 2 cai, cu un
însoțitor, angajat al hergheliei pentru conducerea atelajului, în incinta subunității. (minim 3
persoane)

2 lei/min
36 lei/30 min
24 lei/30 min
18 lei/30 min

VARIANTE DE CAZARE
HOTEL
La Salcii 3* - Calarasi
Complex Albatros 3*
Calarasi
Hotel Intim 3*
Hotel Hestia 3*
Calarasi

Hotel Central 3* - Slobozia
Hotel Select 3* - Slobozia

TARIF
Camera dubla – 170 lei/zi, camera single – 135 lei/zi
Camera dubla twin + mic dejun – 160 lei/zi,
Camera dubla matrimonial + mic dejun – 180 lei/zi
Suita (3 pax)+ mic dejun – 250 lei/zi
Camera dubla – 150 lei/zi
Camera standard / twin cu mic dejun – 250 lei /zi
Junior-suite cu mic dejun (2 pax) - 305 lei / zi
Camera standard in regim singlecu mic dejun - 210 lei / zi
Junior-suite, in regim single cu mic dejun - 265 lei / zi
Camera dubla cu mic dejun – 215 lei/zi
Camera single cu mic dejun – 200 lei/zi
Camera dubla cu mic dejun – 200 lei/zi
Camera single cu mic dejun – 185 lei/zi

PERIOADA
2020-2021
2020

2020
2020-2021

2020-2021
2020

Alte obiective turistice in zona:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Balta Rosu
Echitatie - turism ecvestru la Herghelia Dor Marunt
Lacul Argova, Valea Argovei
Pescuit sportiv si agrement
Turism de agrement si agroturism / turism rural
Lacul Mostistea, Lacul Tatarul, Lacul Fundeni
Insula Dealul Beci

Calarasi Croaziere pe Dunare
Gradina Zoologica Calarasi
Muzeul Dunarii de Jos, Muzeul Civilizatiei Gumelnita - Oltenita
Lacul Mostistea , Lacul Fundeni
Manastirea Radu Negru
Bratul Borcea
Ostrovul Ciocanesti
Lacul Tatarul

Traseu: (410 km/sens ) Tg-Jiu – Rm. Valcea – Pitesti – Bucuresti – A2 - Lehliu-Gară – Drajna Noua – Herghelia Jegalia
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Herghelia Rădăuți
Localitatea Rădăuți, județul Suceava
Istoric:
•
•
•
•
•

statul Austriac înființează Herghelia Rădăuți, sub numele «und remontierungs departement in der Bucowina zu
Radautz». Herghelia deținea la data înființării sale 1400 capete cai moldovenești, rusești, polonezi, turcești etc.;
la începutul Primului Război Mondial a fost desființată, evacuată și adăpostită în Austria de Jos;
după Primul Război Mondial a fost reînființată de către Statul Român, dar la data reînființării, creșterea și selecția nu
se făceau dirijat în herghelie;
din anul 1918, herghelia se organizează, creșterea semisălbatică încetează, montele făcându-se acum dirijat;
din noiembrie 2002 herghelia se află în structura Direcției Silvice Suceava.

Obiective:
•
•

Herghelia este destinată creșterii și ameliorării cabalinelor din rasa Shagya cailor de rasă prin sportul ecvestru;
Armăsari de montă publică destinați stațiunilor comunale de montă publică pentru ameliorarea cabalinelor din marea
creștere.

Rase si efective:
La bazele formării rasei Shagya au stat 5 armăsari de rasă arabă, 2 turcești, 1 transilvănean și 1 Barbarino, acesta din urmă
adus de la moșia contelui Bethlem din Ungaria. În anul 1862 se introduce în herghelie primul armăsar Gidran și primul
Siglavy. În 1842 se aduc de la Mezohegyes și Babolna 2 armăsari arabi, Shagya și El Bedavy, precum și primul armăsar englez.
Shagya este o rasă care se pretează foarte bine atât curselor de galop, cât și celor de anduranță, sau chiar dresajului academic și
obstacolelor.
Efectiv: herghelia crește nucleul de reproducție pentru rasa Shagya Arabă precum și armăsari de montă publică aparținând
diferitelor rase.
Baza materială principală:
Herghelia deține 3 secții: la Mitoc (comuna Frătăuții Noi), unde se afla matca pentru reproducție, la Rădăuți, secția pentru
dresaj și antrenament al tineretului și la Brodina, secția pentru tineretul mascul; 1 manej acoperit; 1 hipodrom pentru curse de
galop; sediu administrativ; teren agricol.
Program vizită:
LUNI - JOI între orele 08:00 - 16:30
VINERI între orele 08:00 - 14:00
SÂMBĂTĂ - DUMINICĂ între orele 11:00 - 16:00

Serviciul prestat

Descrierea serviciului

Vizitarea hergheliei

Vizitarea obiectivelor principale din herghelie, după caz (adăpost armăsari pepinieri, adăpost
iepe mamă, vizionarea grupurilor de iepe mamă pe pășune) cu însoțitor.
Pentru copiii cu vârsta sub 6 ani, vizita este gratuită

Plimbări ocazionale
călare
Plimbare călare pe

Plimbarea cailor se va face la mână, pe un traseu
prestabilit, la fel pentru toți participanții. Grupa de vârstă: peste 2 ani.
Punerea la dispoziție a unui cal harnașat, cu un monitor
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Autorizat FER angajat al hergheliei care să Supravegheze desfășurarea plimbării, în incinta
subunității, pe terenul de antrenament.
Punerea la dispoziție a unei trasuri cu 1 cal, cu un însoțitor, angajat al hergheliei pentru
conducerea atelajului, în incinta subunității. (minim 3 persoane)
Punerea la dispoziție a unei trasuri cu 2 cai, cu un
însoțitor, angajat al hergheliei pentru conducerea atelajului, în incinta subunității. (minim 3
persoane)

24 lei/30 min
18 lei/30 min

VARIANTE DE CAZARE
HOTEL
Hotel Maria 3*

TARIF
Camera dubla – 157 lei/zi; Camera tripla – 225 lei/zi

PERIOADA
2020-2021

Camera dubla matrim. – 118 lei/zi, dbl twin – 130 lei/zi
Hotel
Monte Carlo 3*

Camera tripla – 177 lei/zi

2020-2021

Camera cvadrupla – 200 lei/zi

Alte obiective turistice in zona:
- Grădina zoologică Rădăuți
- Mănăstirea Bogdana
- Catedrala ortodoxă Pogorârea Sfântului Duh
- Muzeul de Etnografie „Samuil și Eugenia Ioneț”
- Atelierul de ceramică Colibaba
- Templul Mare din Rădăuți - locaș de cult evreiesc, ce datează încă din anul 1883
- Biserica Nașterea Maicii Domnului
- Salina Cacica
- Dealul Crucii, Putna
- Mănăstirea Sucevița
- Mănăstirea Putna si Muzeul medieval al Manastirii Putna
- Chilia lui Daniil Sihastrul din Putna
- Rezervația Naturală „Ochiuri”
- Complexul Muzeal de la Marginea
- Casa Memorială Ion Nistor din Vicovu de Sus
- Muzeul Furman din Dornești
- MUZEUL SATULUI BUCOVINEAN
- Cetatea de Scaun a Sucevei
- Manastirea Dragomirna

Traseu: (590 km/sens ) Tg-Jiu – Petrosani – Deva– Ala Iulia – Aiud – Bistrita – Vatra Dornei – Vatra Moldovitei –
Radauti – Herghelia Radauti
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Herghelia Lucina
Localitatea Lucina, jud. Suceava

Istoric:
• În anul 1856 s-a înființat herghelia de cai Huțuli de la Lucina sub comanda cavalerului colonel Martin von Hermman;
• În anul 1875, din motive necunoscute, herghelia este desființată, însă datorită cererilor armatei ea a fost reînființată în anul
1877, având un nucleu de reproducție format din zece iepe cumpărate de la populația din zonă și armăsarul Știrbu achiziționat
din cătunul cu același nume;
• În august 1914, din cauza războiului, herghelia a fost evacuată din Bucovina în Austria. Cu ocazia acestei evacuări s-au
pierdut și registrele genealogice ale hergheliei;
• La 29 iulie 1919, s-au adus la Rădăuți 150 de capete de armăsari și iepe de reproducție, cumpărate de la Viena de către Ion
Larionescu și Popescu Daia;
• La 10 martie 1944, din cauza celui de-al doilea război mondial, efectivul de 60 iepe mame, 5 armăsari pepinieri precum și o
parte din tineretul hergheliei Lucina a fost evacuat la Sâmbăta de Jos, la poalele munților Făgăraș. În timpul luptelor care s-au
dat pe teritoriul hergheliei au ars toate adăposturile pentru animale și toate locuințele. Din această cauză, după război,
cabalinele nu au fost aduse imediat la Lucina, ci după anul 1954 când herghelia a fost reconstruită;
• Până în 1990 Herghelia Lucina a fost sub administrația C.R.C.C.C.R. (Centrul Republican de Creștere și Calificare a
Cabalinelor de Rasă), după care a fost trecută din punct de vedere administrativ la R. A. "Cai de Rasă", care în anul 2000 a
devenit S.N. "Cai de Rasă S.A.";
• Din toamna anului 2002 Herghelia Lucina trece sub administrația Direcției Silvice Suceava;";
• Din iulie 2015, Herghelia Lucina trece în subordinea Direcției de Creștere, Exploatare și Ameliorare a Cabalinelor, ca
subunitate a acesteia.
Organizare:
Herghelia Lucina detine 6 secții de creștere a efectivului de cabaline diversificate pe vârste și sex:
• Secția centrală cu 2 adăposturi pentru iepe mame și unul pentru armăsari pepinieri;
• Secția Găina formată dintr-un adăpost pentru cabalinele din dresaj și un adăpost pentru tineretul 6-12 luni;
• Secția Hostinet ce conține un adăpost destinat tineretului femel;
• Secția Camionca formată dintr-un adăpost cazării tineretului mascul;
• Secția Izvoarele Sucevei cu un adăpost pentru armăsarii adulti;
• Secția Știrbu cu un adăpost nou construit, care servește cabalinelor aflate în perioada de carantină sau ca și grajd de
prezentare a cabalinelor de vânzare;
• Herghelia Lucina dispune de o suprafață de 1775,5 hectare.
Rase și efective:
Rasa Huțulă a fost întemeiată pe pământurile României, în timpul ocupației austriece. Rasa Huțulă este una dintre cele mai
performante rase de cai, adaptată condițiilor de exploatare în regiunea montană: armată (vânători de munte), exploatarea
lemnului, transport în zone montane greu accesibile. Populație vestigiu întrucât prin caracterele de exterior amintește despre
tarpan, calul sălbatic euroasiatic dispărul la sfârșitul secolului trecut.
Aria tradiţională de creştere a calului de rasă Huţulă în România este cuprinsă în partea de nord şi est a Carpaţilor orientali.
Din punct de vedere administrativ această zonă acoperă părţile montane din judeţele Suceava, Neamţ, Maramureş şi Bistriţa
Năsăud.
Rasa cunoaşte acum o oarecare răspândire şi în afara arealului tradiţional. Aproape toate depozitele de armăsari deţin armăsari
de montă publică huţuli pe care îi utilizează pentru ameliorarea cabalinelor din marea creştere, adaptate condiţiilor de
exploatare din zonele montane.
Calul de Bucovina reprezintă o rasă utilitară de tracțiune întemeiată în anii 70 - 80 în urma inițierii unui proiect comun derulat
la hergheliile Lucina și Rădăuți între Centrul Republican de Creștere și Calificare a Cailor, Universitatea de Științe Agricole
Iași și Armată, pornind de la reproducători de rasă Huțulă, Semigreu, Gidran, având ca obiectiv dezvoltarea unei populații de
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cai utilitari pentru tracțiune, adaptată condițiilor de munte, cu o dezvoltare corporală și o capacitate energetică superioară
huțulului.
Obiective:
Creșterea și ameliorarea cailor din rasele Huțul și Cal de Bucovina.

Program vizită:
LUNI - DUMINICĂ între orele 10:00 - 14:00

Serviciul prestat
Vizitarea hergheliei

Plimbări ocazionale
călare
Plimbare călare pe
cal
Plimbare cu trăsura
cu un cal
Plimbare cu trăsura
cu 2 cai

Descrierea serviciului
Vizitarea obiectivelor principale din herghelie, după caz (adăpost armăsari pepinieri, adăpost
iepe mamă, vizionarea grupurilor de iepe mamă pe pășune) cu însoțitor.
Pentru copiii cu vârsta sub 6 ani, vizita este gratuită
Plimbarea cailor se va face la mână, pe un traseu
prestabilit, la fel pentru toți participanții. Grupa de vârstă: peste 2 ani.
Punerea la dispoziție a unui cal harnașat, cu un monitor
Autorizat FER angajat al hergheliei care să Supravegheze desfășurarea plimbării, în incinta
subunității, pe terenul de antrenament.
Punerea la dispoziție a unei trasuri cu 1 cal, cu un însoțitor, angajat al hergheliei pentru
conducerea atelajului, în incinta subunității. (minim 3 persoane)
Punerea la dispoziție a unei trasuri cu 2 cai, cu un
însoțitor, angajat al hergheliei pentru conducerea atelajului, în incinta subunității. (minim 3
persoane)

Tarif unitar
LEI/pers

12 lei/pers
2 lei/min
36 lei/30 min
24 lei/30 min
18 lei/30 min

VARIANTE DE CAZARE
HOTEL

Casa din Plai 3*
Moldova-Sulița
Pensiunea
La Moara 4*
Fundul Moldovitei

Pensiunea
La viorica 3*
Luisenthal Conac 4*

TARIF
Camera dubla cu MD – 215 lei/zi, camera tripla cu MC – 235 lei
Apartament cu MD (2 pax)– 270 lei/zi
Apartament mare cu MC (2 pax)– 295 lei/zi
Dubla + MD -240 lei, tripla + MD – 280 LEI
apatament (4 pax)+ MD – 320 lei
Dubla + MD -280 lei, tripla + MD – 320 LEI
apatament (4 pax)+ MD – 360 lei
Dubla + MD -320 lei, tripla + MD – 360 LEI
apatament (4 pax)+ MD – 400 lei
Camera dubla – 170 lei/zi
Camera dubla + MD – 230 lei/zi
Camera dubla + MD – 280 lei/zi

Alte obiective turistice in zona:
- Rezervatia Rachitisu Mare cu strugurele ursului,
- Rezervatia naturala mesteacanul pitic,
- Rezervatia geologica Cheile Lucavei, prin care se ajunge la Herghelia Lucina de cai hutuli
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- Găina - Lucina - sit de importanță comunitară, care se întinde pe o suprafață de 848 hectare. Situl reprezintă o zonă naturală și
include ariile protejate: Tinovul Găina - Lucina și Cheile Lucavei
- Drumetii si turism montan Obcinele Bucovinei, Obcina Mare
- Rezervatia botanica Rachitisul Mare
- Trasee turistice Muntii Adam si Eva , Muntii Giumalau , Muntii Rarau
- Turism de agrement si agroturism / turism rural

Traseu: (530 km/sens ) Tg-Jiu – Petrosani – Hateg – Deva– Ala Iulia – Aiud – Bistrita – Vatra Dornei – Pojorata –
Moldova Sulita – Herghelia Lucina

Herghelia Tulucești
Localitatea Tulucești, Județul Galați

Istoric:
•

•
•
•

În anul 1999 ia ființă Herghelia Tulucești având ca obiectiv creșterea cailor de rasă pentru sport și agrement dar,
în același an, a fost mutat aici și efectivul rasei Gidran, de la Herghelia Rădăuți care era suprapopulată cu
cabaline din două rase;
Anul 2002, herghelia trece în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor, ca secție în structura Direcției Silvice
Focsani, apoi a Direcției Silvice Galați;
În noiembrie 2011, nucleul de reproducție al rasei Gidran este transferat la herghelia Cislău,
În ianuarie 2019, un nucleu de 12 iepe mamă destinate proiectului de ameliorare genetică CSR prin infuzie au
fost transefrate de la Herghelia Jegălia la Herghelia Tulucești.

Obiective:
•
•
•

Herghelia este destinată creșterii celui de al doilea nucleu de Cal de sport românesc.
Promovarea cailor de rasă prin sportul ecvestru și agrement;
Depozit de armăsari de montă publică pentru ameliorarea cabalinelor din marea creștere.

Rase si efective:
Calul de sport românesc Rasă creată în baza unui proiect hipologic național, inițiat în ultimul sfert al veacului trecut, cu
scopul a produce un cal performant și competitiv destinat sportului ecvestru pentru disciplinele: sărituri peste obstacole,
dresaj, proba completă de călărie, dar în același timp un cal de șa, un cal de călărie utilitar adaptat condițiilor de mediu și
cerințelor călăreților din România în diferite arii de utilizare: poliție călare, paradă, patrulare, educație ecvestră, hobby,
agrement,
etc.
Nucleul de rasă este continuu ameliorat genetic la Herghelia Jegălia, iar din iaunarie 2019 și la Herghelia Tulucești.
Direcțiile și obiectivele ameliorării se suprapun creșterii performanțelor în discipline ecvestre precum concursul complet
de călărie, sărituri peste obstacole și dresaj. Exemplare de valoare exepțională evoluează în cadrul filialelor Clubului
Hipic Romsilva de la Depozitele de armăsari Târgu Mureș, Dumbrava și Arad și în cadrul hergheliilor Rădăuți și Izvin.
Efectiv: armăsari de montă publică, tineret în creștere, sport și agrement.
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Baza materială principală:
grajduri; culoar de mișcare; sediu administrativ; magazie de cereale, pătule și fânare; teren agricol.

Program vizită:
LUNI - JOI între orele 09:00 - 12:00 și între orele 13:00 - 15:00,
VINERI între orele 09:00 - 12:00,
SÂMBĂTĂ - DUMINICĂ între orele 09:00 - 12:00
Serviciul prestat

Descrierea serviciului

Tarif unitar
LEI/pers

Vizitarea hergheliei

Vizitarea obiectivelor principale din herghelie, după caz (adăpost armăsari pepinieri, adăpost
iepe mamă, vizionarea grupurilor de iepe mamă pe pășune) cu însoțitor.
Pentru copiii cu vârsta sub 6 ani, vizita este gratuită

12 lei/pers

Plimbări ocazionale
călare
Plimbare călare pe
cal

Plimbarea cailor se va face la mână, pe un traseu
prestabilit, la fel pentru toți participanții. Grupa de vârstă: peste 2 ani.
Punerea la dispoziție a unui cal harnașat, cu un monitor
Autorizat FER angajat al hergheliei care să Supravegheze desfășurarea plimbării, în incinta
subunității, pe terenul de antrenament.
Punerea la dispoziție a unei trasuri cu 1 cal, cu un însoțitor, angajat al hergheliei pentru
conducerea atelajului, în incinta subunității. (minim 3 persoane)
Punerea la dispoziție a unei trasuri cu 2 cai, cu un
însoțitor, angajat al hergheliei pentru conducerea atelajului, în incinta subunității. (minim 3
persoane)

2 lei/min

Plimbare cu trăsura
cu un cal
Plimbare cu trăsura
cu 2 cai

36 lei/30 min
24 lei/30 min
18 lei/30 min

VARIANTE DE CAZARE
HOTEL
Complex Stejarul 3*
Complex Azur 3*

TARIF
Camera dubla – 180 lei/zi
Casuta bungalow (2 pax) – 215 lei/zi
Camera dubla fara balcoon + MD – 175
Camera single fara balcon +MD – 150
Camera dubla cu balcoon + MD – 185
Camera single cu balcon +MD – 165
Camera dubla large + MD – 197
Camera single large +MD – 175

Alte obiective turistice in zona:
- Biserica Sf. Arhangheli Mihail si Gavril
- Complexul de agrement Padurea Garboavele
- Lunca Prutului
- Muzeul Satului Tulucesti - Padurea Garboavele
- Rapa Balaia
- Rezervatia Naturala Padurea Garboavele
- Balta Catusa, Balta Potcoava
- Baza de agrement Potcoava
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- Casa memoriala Alexandru Ioan Cuza - Galati
- Castrul roman Tirighina-Barbosi
- Catedrala Ortodoxa Galati
- Complexul de agrement Priza Dunarii
- Dealul Spanului
- Gradina Botanica Galati
- Gradina Zoologica Garboavele
- Lacul Malina, Lacul Vanatori
- Muzeul de Arta Vizuala Galati
- Muzeul de Istorie Galati
- Muzeul de Stiinte ale Naturii Galati
- Rezervatia paleontologica Barbosi Tirighina
- Sinagoga Templul Meseriasilor
- Situl arheologic Tirighina
- Teatrul dramatic Fani Tardini Galati

Traseu: (550 km/sens ) Tg-Jiu – Rm. Valcea – Pitesti – Bucuresti – A2 - Lehliu-Gară – Drajna Noua – Slobozia – Braila –
Galati – Herghelia Tulucesti

Herghelia Izvin
Localitatea Recaș, județul Timiș

Istoric:
Herghelia Izvin a fost înființată în 1968 prin mutarea hergheliei existentă la acea data de la Pădureni la Izvin. Efectivul
era format atunci din 118 iepe și 7 armăsari pepinieri;
• Din iulie 2015, Herghelia Izvin trece în subordinea Direcției de Creștere, Exploatare și Ameliorare a Cabalinelor, ca
subunitate a acesteia.
Obiective:
• Herghelia este destinată creșterii și ameliorării cailor din rasele Nonius și Ardenez;
• Promovarea cailor de rasă prin sportul ecvestru și agrement;
• Depozit de armăsari de montă publică pentru ameliorarea cabalinelor din marea creștere.
Rase si efective:
Herghelia deține în prezent nucleul de reproducție pentru rasele Nonius și Ardenez.
Baza materială principală este compusă din: grajd și un manej acoperit în orașul Timișoara, alte 8 grajduri, culoar de
mișcare,sediu administrativ, magazie de cereale, pătule și fânare, teren agricol.
Program vizită herghelie:
LUNI-DUMINICĂ între orele 9:00 - 13:00
Program vizită manej:
LUNI-VINERI între orele 10:00 - 17:00, SÂMBĂTĂ - DUMINICĂ între orele 10:00 - 13:00
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Serviciul prestat

Descrierea serviciului

Tarif unitar
LEI/pers

Vizitarea hergheliei

Vizitarea obiectivelor principale din herghelie, după caz (adăpost armăsari pepinieri, adăpost
iepe mamă, vizionarea grupurilor de iepe mamă pe pășune) cu însoțitor.
Pentru copiii cu vârsta sub 6 ani, vizita este gratuită

12 lei/pers

Plimbări ocazionale
călare
Plimbare călare pe cal

Plimbarea cailor se va face la mână, pe un traseu
prestabilit, la fel pentru toți participanții. Grupa de vârstă: peste 2 ani.
Punerea la dispoziție a unui cal harnașat, cu un monitor
Autorizat FER angajat al hergheliei care să Supravegheze desfășurarea plimbării, în incinta
subunității, pe terenul de antrenament.
Punerea la dispoziție a unei trasuri cu 1 cal, cu un însoțitor, angajat al hergheliei pentru
conducerea atelajului, în incinta subunității. (minim 3 persoane)
Punerea la dispoziție a unei trasuri cu 2 cai, cu un
însoțitor, angajat al hergheliei pentru conducerea atelajului, în incinta subunității. (minim 3
persoane)

2 lei/min

Plimbare cu trăsura cu
un cal
Plimbare cu trăsura cu 2
cai

36 lei/30 min
24 lei/30 min
18 lei/30 min

VARIANTE DE CAZARE
HOTEL
Hotel Roco 3*

Pensiunea Sofia 3*
Pensiunea Narcia 3*
Complex Senator 3*
Hotel Stejarul 3*

TARIF
Camera Asia/ Grecia/Italia – 245 lei/zi
Camera France – 215 lei/zi; camera Syria -240 lei/zi
Apartament Versace – 350 lei/zi
Camera dubla matrimoniala – 180 lei/zi
Camera single – 160 lei/zi
Camera single – 115 lei/zi, camera dubla twin – 135 lei/zi
Camera tripla – 170 lei/zi, suita (2 camere) – 225 lei/zi
Camera single cu mic dejun – 169 lei/zi
Camera dubla cu mic dejun – 209 lei/zi
Camera single cu mic dejun – 245 lei/zi
Camera dubla cu mic dejun – 280 lei/zi

PERIOADA
2020-2021

2020
2020-2021
2021
2020-2021

Alte obiective turistice in zona:
-Cramele Recas
- Canalul Bega

- Casa de vanatoare Pischia
- Castelul Huniade din Timisoara
- Catedrala Millenium Catedrala Mitropolitana din Timisoara
- Cazinoul Militar
- Conacul Ambrozie Remetea Mare
- Rezervatia naturala Mlastinile Murani
- Domul Romano-Catolic
- Gradina Zoologica Timisoara
- Lacul de acumulare Ianova
- Manastirea Timiseni
- Muzeul de Arta Bisericeasca Veche a Arhiepiscopiei Timisoarei, Muzeul Banatului
- Muzeul Militar Timisoara, Muzeul Revolutiei din Timisoara, Opera Romana din Timisoara, Muzeul Satului Banatean,
Sinagoga din Cetate
- Padurea Bistra, Padurea Giroc
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- Palatul Baroc din Timisoara
- Satul de vacanta Cralovat - Topolovatu Mare
- Sinagoga din Fabric
- Strandul din Giarmata
- Teatrul German de Stat, Teatrul Maghiar de Stat Csiki Gergely, Teatrul National Mihai Eminescu din Timisoara,
Fabrica de bere Timisoara
- Turnul pompierilor din Giarmata
- Lacul Surduc
- Pestera Romanesti
- Cascada Sopot
- Vulcanii noroiosi de la Seceani
- Palatul Dicasterial
- Palatul Lloyd

Traseu: (290 km/sens ) Tg-Jiu – Petrosani – Hateg – Simeria –A1 (ocolire Deva) – E637 – A1(ocolire Facet) – E70 (iersire
de pe A1 la Aeroport Timisoara) – Herghelia Izvin

Herghelia Cislău
Localitatea Cislău, Județul Buzău
Istoric:
• Herghelia Cislău a fost înființată în anul 1884 pe fostele domenii ale Mitocului Călugăresc de la Cislău. După 2 ani de
la înființare herghelia a fost desființată și s-a constituit un depozit de armăsari, care a funcționat până în anul 1916;
• În anul 1945, sub conducerea Ministerului Agriculturii, se organizează Herghelia Cislău, în vederea creșterii și
dezvoltării rasei Pur Sânge Englez;
• În 1971 se înființează "Centrul Republican pentru Creșterea Cabalinelor de Rasă";
• În anul 2002, administrarea hergheliei este preluată de Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, în structura Direcției
Silvice Buzău;
• În noiembrie 2011, nucleul de reproducție de rasă Gidran de la herghelia Tulucești este adus la Cislău;
• Din iulie 2015, Herghelia Cislău trece în subordinea Direcției de Creștere, Exploatare și Ameliorare a Cabalinelor, ca
subunitate a acesteia.
Obiective:
• Creșterea și promovarea raselor Pur Sânge Englez și Gidran;
• Depozit de armăsari de montă publică pentru ameliorarea cabalinelor din marea creștere.
Rase și efective:
Efectivul actual al hergheliei este constituit din cai Pur Sânge Englez, Gidran și alte rase în secția depozitului de
armăsari de montă publică.
Pur Sângele Englez este principala rasă de cai specializată pentru cursele de galop, exemplarele deosebite fiind folosite
cu succes și în concursuri hipice de sărituri peste obstacole precum și la mitingurile hipice internaționale.
Gidranul este o rasă de tracțiune ușoară și de călărie. S-a creat prin încrucișarea unor exemplare din rasa Pur Sânge Arab
și Pur Sânge Englez, fiind un cal de sânge arabo – englez destinat /adaptat condițiilor de deal și podiș.
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Baza materială principală este compusă din: 8 grajduri, bază hipică de antrenament, sediu administrativ, fânare pentru
depozitare grosiere, teren agricol.

Program vizită:
LUNI-VINERI între orele 9:00 - 14:00,
SÂMBĂTĂ - DUMINICĂ între orele 10:00 - 14:00
Serviciul prestat

Descrierea serviciului

Tarif unitar
LEI/pers

Vizitarea hergheliei

Vizitarea obiectivelor principale din herghelie, după caz (adăpost armăsari pepinieri,
adăpost iepe mamă, vizionarea grupurilor de iepe mamă pe pășune) cu însoțitor.
Pentru copiii cu vârsta sub 6 ani, vizita este gratuită

12 lei/pers

Plimbări ocazionale
călare
Plimbare călare pe
cal

Plimbarea cailor se va face la mână, pe un traseu
prestabilit, la fel pentru toți participanții. Grupa de vârstă: peste 2 ani.
Punerea la dispoziție a unui cal harnașat, cu un monitor
Autorizat FER angajat al hergheliei care să Supravegheze desfășurarea plimbării, în incinta
subunității, pe terenul de antrenament.
Punerea la dispoziție a unei trasuri cu 1 cal, cu un însoțitor, angajat al hergheliei pentru
conducerea atelajului, în incinta subunității. (minim 3 persoane)
Punerea la dispoziție a unei trasuri cu 2 cai, cu un
însoțitor, angajat al hergheliei pentru conducerea atelajului, în incinta subunității. (minim 3
persoane)

2 lei/min

Plimbare cu trăsura
cu un cal
Plimbare cu trăsura
cu 2 cai

36 lei/30 min
24 lei/30 min
18 lei/30 min

VARIANTE DE CAZARE
HOTEL
Hotel Complex Turistic
Magura 3*

TARIF
Camera dubla – 190 lei/zi, camera executiv – 245 lei/zi

PERIOADA
2020 –FEB 2021

camera executiv twin– 225 lei/zi
Apartament – 300 lei/zi
Camera dubla + MD – 260 lei/zi, Camera dubla + MD (V-S) – 335 lei/zi

HOTEL
CETATUIA 4*
Pensiunea
Green Odoba 3*

Pensiunea Diana 3*

Camera dubla sup. + MD – 315 lei/zi,
Camera dubla sup. + MD ( V-S) – 410 lei/zi
Camera dubla -210 lei (D-J)
Camera dubla -245 lei (V-S)
Camera dubal cu balcon – 230 lei/zi
Camera tripla cu balcon – 295 lei/zi
Camera dubal cu balcon – 265 lei/zi
Camera tripla cu balcon – 320 lei/zi

2020 –FEB 2021

2021
Ian-mai /oct-nov
2021
Iunie-sept 2021

Alte obiective turistice in zona:
- Rezervatia Vulcanii Noroiosi
- Lacul Vulturilor
- Barajul si Lacul Siriu
- Casacada Pruncea & Cascada Girbea
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- Tabara de scultura Magura

Traseu: (390 km/sens ) Tg-Jiu – Rm. Valcea – Pitesti – Ploiesti - Herghelia Cislău

Herghelia Rușețu
Localitatea Rușețu, județul Buzău

Istoric:
•

•

Herghelia a fost înființată în anul 1919 pe terenurile domeniilor coroanei și pe terenurile mănăstirești de la
Mărgineni și Văcărești, cuprinzând o suprafață de 2000 ha, ajungând până în anul 1943 la o suprafață de 2945 ha
cu terenul din rezerva de stat;
din noiembrie 2002 este administrată de Direcția Silvică Buzău.

Obiective:
•
•
•

Herghelia este destinată creșterii și ameliorării cailor din rasa Semigreu varietatea de câmpie (de Rușețu);
Promovarea cailor de rasă prin sportul ecvestru și agrement;
Depozit de armăsari montă publică pentru ameliorarea cabalinelor din marea creștere.

Rase si efective:
Rasa Furioso – North Star reprezintă o populație de cai originară din imperiul habsburgic destinată în secolul XIX
cavaleriei ușoare, iar în prezent fiind adaptată deopotrivă pentru activitățile călare cât și pentru tracțiune ușoară;
Rasa Semigreul Românesc a fost creată prin lungi cercetări, începând cu anul 1964, prin încrucișarea metisului
Semigreu, Trăpașul Românesc, Ardenez și rasa locală Ialomițeană, care au continuat până în anul 1988 când a fost
brevetată cu brevetul nr. 97962 din 29.04.1988. Caii din rasa Semigreu Românesc sunt destinați tracțiunii grele printr-o
activitate de dresaj și antrenament, pe o perioadă de șase luni începând cu vârsta de 2,5 ani.
Efectiv: herghelia deține un nucleu de reproducție din rasa Semigreu și armăsari de montă publică din diferite alte rase.
Baza materială principală:
•
•

3 secții: Mărgineanca, Lunca Nouă și Stupina;
grajduri; fînare; magazii pentru cereale; sediu administrativ; padocuri, 1 pistă de antrenament, atelier mecanic și
farmacie; teren agricol.

Program vizită:
LUNI - JOI între orele 08:00 - 16:00
VINERI între orele 08:00 - 14:00
SÂMBĂTĂ - DUMINICĂ închis

Serviciul prestat

Descrierea serviciului
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Vizitarea hergheliei

Vizitarea obiectivelor principale din herghelie, după caz (adăpost armăsari pepinieri,
adăpost iepe mamă, vizionarea grupurilor de iepe mamă pe pășune) cu însoțitor.
Pentru copiii cu vârsta sub 6 ani, vizita este gratuită

12 lei/pers

Plimbări ocazionale
călare
Plimbare călare pe cal

Plimbarea cailor se va face la mână, pe un traseu
prestabilit, la fel pentru toți participanții. Grupa de vârstă: peste 2 ani.
Punerea la dispoziție a unui cal harnașat, cu un monitor
Autorizat FER angajat al hergheliei care să Supravegheze desfășurarea plimbării, în
incinta subunității, pe terenul de antrenament.
Punerea la dispoziție a unei trasuri cu 1 cal, cu un însoțitor, angajat al hergheliei pentru
conducerea atelajului, în incinta subunității. (minim 3 persoane)
Punerea la dispoziție a unei trasuri cu 2 cai, cu un
însoțitor, angajat al hergheliei pentru conducerea atelajului, în incinta subunității.
(minim 3 persoane)

2 lei/min

Plimbare cu trăsura cu
un cal
Plimbare cu trăsura cu
2 cai

36 lei/30 min
24 lei/30 min
18 lei/30 min

VARIANTE DE CAZARE
HOTEL
Pensiunea Perla Neagra
Lotus Spa 2*

Hotel Orhideea 3*
Hotel Complex Turistic
Magura 3*

TARIF
Camera dubla – 185 lei/zi
Camera tripla – 210 lei/zi
Tratament Ozon/Namol/InfraRosu – 80 lei/sedinta
Masaj – 70 lei/h
Camera dubla cu mic dejun – 200 lei/zi
Camera single cu mic dejun – 175 lei/zi
Camera dubla – 190 lei/zi, camera executiv – 245 lei/zi

PERIOADA
2020

2020
2020 –FEB 2021

camera executiv twin– 225 lei/zi
Apartament – 300 lei/zi

Hotel Cetatuia 4*

Camera dubla + MD – 260 lei/zi, Camera dubla + MD (V-S) – 335
lei/zi
Camera dubla sup. + MD – 315 lei/zi,
Camera dubla sup. + MD ( V-S) – 410 lei/zi

2020 –FEB 2021

Alte obiective turistice in zona:
- Castelul Marghiloman - 30 km
- Complexul arheologic Merei - 39 km
- Crama Brancoveneasca sau Pivnita Brancoveneasca - 39 km
- Mina de petrol (1874) - 39 km
- Muzeul Judetean Buzau - 30 km
- Padurea Spataru - 30 km
- Schitul Ciobanoaia - 39 km
- Situl arheologic Carlomanesti - 30 km
- Statiunea Sarata Monteoru - 39 km
- Strandul cu apa sarata - 39 km

Traseu: (420 km/sens ) Tg-Jiu – Rm. Valcea – Pitesti – Bucuresti –Afumati – Urziceni – Popgoanele – Herghelia Rusetu
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Herghelia Slatina
Localitatea Slatina, județul Olt

Localizare:
Din punct de vedere administrativ - teritorial, herghelia este situată în localitatea Slatina, str. Recea nr.24, județul Olt. Ea
este amplasată la 2 km de Municipiul Slatina pe Drumul Județean 653 Slatina - Recea.
Herghelia are în structură:
•
•
•

Secția centrală Slatina;
Secția Brebeni, cu apartenență teritorial - administrativă în localitatea Brebeni - județul Olt;
Secția Zorleasca, cu apartenență teritorial - administrativă în localitatea Valea Mare - Judetul Olt;

Climatul zonei este temperat continental.
Istoric:
•
•
•
•

Anul 1920: a fost înființat depozitul de armăsari Brebeni - Olt cu scopul de a ameliora cabalinele din întreaga
zonă a Olteniei. A început să funcționeze din anul 1928 cu un efectiv de 20 armăsari;
În anul 1984 a luat ființă Herghelia Slatina, pe structura depozitului de armăsari care a fost menținut și mutat la
noua locație din Slatina;
Anul 2002: herghelia a trecut în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor, ca secție în cadrul Direcției Silvice
Slatina;
În noiembrie 2011 nucleul de reproducție al rasei Furioso North Star este transferat la herghelia Beclean.

Obiective:
•
•
•
•

herghelia specializată pană in noiembrie 2011 pentru creșterea și ameliorarea materialului genetic pentru
varietatea Furioso - North Star, deține în prezent armăsari de montă publică aparținând diferitelor rase;
promovarea cailor de rasă prin sportul ecvestru;
armăsari de montă publică destinați stațiunilor comunale de montă publică pentru ameliorarea cabalinelor din
marea creștere;
producție vegetală.

Rase si efectiv:
Herghelia deține în prezent armăsari de montă publică aparținând diferitelor rase.
Efectiv: armasari montă publică, sport si agrement.
Baza materială principală:
grajduri de patrimoniu; pistă de galop; sediu administrativ; teren agricol.

Program vizită:
LUNI - JOI între orele 13:00 - 15.00
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VINERI între orele 13:00 - 14:00
SÂMBĂTĂ - DUMINICĂ închis
Serviciul prestat

Descrierea serviciului

Tarif unitar
LEI/pers

Vizitarea hergheliei

Vizitarea obiectivelor principale din herghelie, după caz (adăpost armăsari pepinieri,
adăpost iepe mamă, vizionarea grupurilor de iepe mamă pe pășune) cu însoțitor.
Pentru copiii cu vârsta sub 6 ani, vizita este gratuită

12 lei/pers

Plimbări ocazionale
călare
Plimbare călare pe cal

Plimbarea cailor se va face la mână, pe un traseu
prestabilit, la fel pentru toți participanții. Grupa de vârstă: peste 2 ani.
Punerea la dispoziție a unui cal harnașat, cu un monitor
Autorizat FER angajat al hergheliei care să Supravegheze desfășurarea plimbării, în
incinta subunității, pe terenul de antrenament.
Punerea la dispoziție a unei trasuri cu 1 cal, cu un însoțitor, angajat al hergheliei pentru
conducerea atelajului, în incinta subunității. (minim 3 persoane)
Punerea la dispoziție a unei trasuri cu 2 cai, cu un
însoțitor, angajat al hergheliei pentru conducerea atelajului, în incinta subunității.
(minim 3 persoane)

2 lei/min

Plimbare cu trăsura cu
un cal
Plimbare cu trăsura cu
2 cai

36 lei/30 min
24 lei/30 min
18 lei/30 min

VARIANTE DE CAZARE
HOTEL
Hotel Senator 3*
City Hotel & Lourge 3*
Hotel Paradis 2000 3*

TARIF
Camera dubla cu mic dejun – 245 lei/zi
Camera single cu mic dejun – 220 lei/zi
Camera dubla cu mic dejun – 255 lei/zi
Camera single cu mic dejun – 210 lei/zi
Camera single – 135 lei/zi, camera dubla – 160 lei/zi
Camera TRP – 200 lei/zi, APT (2 camere -4 pax) – 245 lei/zi

PERIOADA
2020
2020-2021
2020-2021

Alte obiective turistice in zona:
•
•
•
•
•
•
•

Muzeul de Etnografie din Slatina
Casa Memoriala Nicolae Ceausescu
Manastirea Brancoveni
Muzeul Campiei Boianului
Cetatea Sucidava
Rezervatia de Dropii
Complexul memorial Nicolae Titulescu

Traseu: (170 km/sens ) Tg-Jiu – Rovinari – Turceni – Filiasi – Craiova – Bals – Ganeasa – Slatina – Herghelia Slatina
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