
 

             B-dul Republicii, Bl.24, Parter, Cod 210152, judetul GORJ    

             Tel : 0253.22.74.35 / 0353.40.13.12 – 13 / Fax : 0253.22.74.36 

                                               CUI : 23079861;  E-mail : rezervari@gorjtourism.ro 

 

Ruta:  ,,Manastiri din Oltenia’’ 

Tematica rutei: religie, cultura, istorie  

Obiective incluse in ruta: 

1. Manastirea Hurezi 

Hram:Sfintii Imparati Constantin si mama sa, Elena -21 mai 

Adresa: Str. Mănăstirii, Romanii de Jos 245803 

Este asezata in partea de nord a judetului Valcea, pe drumul 

national DN 67 Ramnicu Valcea – Targu Jiu, la poalele muntilor 

Capatanii, strajuita de codrii, intr-un loc plin de farmec si 

singuratate                                                                     

Sursa fotografie: http:// crestinortodox.ro  

Manastirea Hurezi - Legenda                                                                                               

Numele manastirii se trage de la pasarile numite "huhurezi", pasari de noapte cu un penaj deosebit 
de colorat. Potrivit legendei locale, mesterii tocmiti de Sfantul Constantin Brancoveanu, anume sa 
construiasca o mareata lavra, din cauza turcilor, erau nevoiti sa lucreze mai mult noaptea, cand se 
auzeau numai huhurezii.  
Constantin Brancoveanu (1688-1714), domnitorul Tarii Romanesti la inceputul sec. XVIII, vazand 
nestatornicia vremurilor, indata dupa primirea sceptrului Tarii, cum glasuieste hrisovul de 
intemeiere al manastirii “intr-al doilea an al domniei noastre pus-am temelie si am inceput a zidi 
manastire”. 
Prin aceasta fapta cucernica, domnitorul isi vedea implinita o dorinta sfanta, care-l framanta, dupa 
cum citim in pisania de deasupra usii bisericii: “Nu voi intra in salasul casei mele, nu ma voi sui pe 
asternutul patului de odihna, nu voi da somn ochilor mei si pleoapelor mele dormitoare si repaos 
tamplelor mele, pana nu voi afla loc Domnului si salas Dumnezeului lui Iacob”. 
Urmand in cuvant si in fapta pe proorocul Psalmist, el a inaltat cea mai de seama ctitorie a epocii sale, 
care a atras si atrage admiratia si pretuirea tuturor vizitatorilor din toate timpurile.  
 
 

2. Manastirea Clocociov 
Hram: Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil, 8 

noiembrie. 

Sursa fotografie: www.planiada.ro 
Mânăstirea Clocociov este situată în partea de sud a 
Municipiului Slatina din Judetul Olt si este atestată 
documentar încă din secolul al XVI-lea, de pe vremea 
lui Neagoe Basarab. Este reconstruită de către Mihai 
Viteazul. După anul 1628, biserica a suferit 
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numeroase degradări, ce au necesitat o nouă refacere în timpul lui Matei Basarab. Lucrările de 
refacere au fost realizate de către dregătorul Ducu Buicescu şi au început în anul 1645, durând câteva 
luni. Între secolul al XVII-lea şi al XVIII-lea, mănăstirea are numeroase proprietăţi şi venituri 
importante şi este închinată mănăstirii Cutlumus din muntele Athos. Între anii 1798-1802 s-a 
adăpostit în Mânăstirea Clocociov călugărul Naum Râmiceanul (1764-1839). Aici el a scris o cronică 
rămasă până în 1944, când a fost publicată de profesorul Ştefan Bezdechi. În domnia lui Ioan Caragea 
(1812-1818) mânăstirea a contribuit cu sume substanţiale la întreţinerea şcolilor în întreaga ţară. 
Începând din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, dar mai ales după secularizarea averilor 
mănăstireşti, complexul a suferit succesive avarii ca urmare a neglijenţelor, furturilor, războiului din 
1916 şi cutremurelor din secolele al XIX-lea şi al XX-lea, care au dus la totala sa degradare. 
Cutremurul din 1977, lăsând urme adânci, a determinat restaurări totale în anii 1980-1981. 
 
 

3. Manastirea Jitianu 
 
Hram: „Sfantul Mare Mucenic Dimitrie” 26 octombrie; 

„Sfantul Prooroc Ilie”, 20 iulie 

Adresa: Strada Mănăstirea Jitianu, Braniște 207467 

Sursa fotografie: http:// crestinortodox.ro 

Sfânta Mănăstire Jitianu reprezintă una dintre cele mai vechi 

monumente istorice din zona Olteniei, ce a supraviețuit 

vremurilor, timp de secole. Situată în câmpia ce înconjoară 

orașul Craiova, în parte de nord, drumul spre Calafat; se 

întrezărește falnica biserică cu turnul ei de formă pătrată, 

fiind înconjurată de livezile mănăstirii la periferia satului Braniște, com. Podari. Prima mărturie 

orală, privind existența unei mici biserici, apare chiar de la sfârșitul sec. XIV; când Mircea cel Bătrân, 

în urma victoriei de la Rovine (zonă identificată cu locația sfintei mănăstiri); aduce prinos de 

mulțumire lui Dumnezeu și pentru comemorarea legendarei victorii. 

 

4. Manastirea Maglavit 

Adresa: Str. Manastirii, Maglavit, Jud. Dolj 

Hram: "Izvorul Tamaduirii" si 

"Nasterea Maicii Domnului"  - 8 septembrie 

Sursa fotografie: http:// discoverdolj.ro 

Istoricul mănăstirii Maglavit 

Istoria bisericii mănăstirii este legată de evenimentele ce au 
marcat întreaga ţară prin ctitorul ei principal Petrache Lupu, 
ciobanul vizionar. În 1935 Dumnezeu a rânduit să se arate 
timp de trei vineri la rând, pentru a schimba obiceiurile rele 
care se înrădăcinaseră între oameni unui cioban simplu, surd şi gângav, sub forma unui “moş”. Acesta 
îi va da lui Petrache Lupu misiunea de a fi mesagerul Său, spunându-i să meargă “la lume, la părinte, 
la primărie şi la biserică, că de nu se potoleşte lumea, dacă nu ţin sărbătorile, dacă nu se lasă de rele, 
dacă nu vin la biserică, dacă nu se apropie, atunci foc, atunci ne rup muncile”. 



Evenimentele se răspândesc şi în presa vremii, din ţară şi din afara ei, iar minunile care se făceau la 

Maglavit prin Petrache Lupu au atras zeci de mii de oameni din toată ţara, precum şi scrisori din 

întreaga Europă şi chiar din afara ei.Cum era şi firesc, locul ce atrăgea ca un magnet mulţimile, a fost 
marcat printr-o biserică. Temelia a fost pusă de ziua „Înălţării Sfintei Cruci”, în anul 1935, de către 
episcopul Vartolomeu, eveniment la care au participat peste o sută de mii de credincioşi. 

 

5. Manastirea Vodita 
 
Hram: Sf. Antonie cel Mare - 17 ianuarie; Nașterea 

Maicii Domnului – 8 septembrie 

Sursa fotografie: www.hotelapolodor.ro 

Manastirea Vodita –  Este o mănăstire situată pe valea 
râului Vodița (la aproximativ 1 km în amonte de gura de 
vărsare în Dunăre), la circa 15 km vest de Drobeta-Turnu 
Severin.  Este  cea mai veche ctitorie voievodala atestata 
documentar si, totodata, primul asezamant monahal din 
tara noastra administrat autonom, dupa regulile specifice Bisericii Ortodoxe, stabilite in canoane de 
Sfantul Vasile cel Mare. Manastirea a fost ridicata intre anii 1370-1372  de catre Sfantul Cuvios 
Nicodim cel Sfintit de la Tismana, pe cheltuiala domnitorului Vladislav I - Vlaicu Voda. 
 

6. Manastirea Sfanta Ana 
Hram: Sfânta Ana, 25 iulie 

Adresa: Strada Pamfil Șeicaru, Orșova 225200 

Sursa fotografie: www.crestinortodox.ro 

 
Manastirea Sfanta Ana - Este asezata pe defileul Dunarii, 
unul dintre cele mai frumoase locuri naturale din tara 
noastra. Defileul Dunarii este bogat in semne ale 
crestinatatii: troite, biserici, manastiri. Asezamantul 
monahal este o manastire de maici cu viata de obste, aflata 
in Orsova, judetul Mehedinti, si care are drept hram praznicul Sfintei Ana, praznuita la data de 25 
iulie. Manastirea Sfanta Ana este asezata pe coama Dealului Mosului, care domina orasul Orsova. 
Aceasta manastire are un istoric aparte, fiind ctitorita de catre cunoscutul ziarist interbelic Pamfil 
Seicaru, care a luptat in zona Orsovei in calitate de tanar sublocotenent al Regimentului 17 Infanterie 
in primul Razboi Mondial.  
În 1935 a fost construit un drum de acces pietruit și lung de un kilometru și jumătate ce urca din 
centrul Orșovei până în Dealul Moșului. Drumul a fost numit Drumul Eroilor și era străjuit de șapte 
troițe sculptate din lemn de stejar masiv, aceste troițe fiind închinate regimentelor care au luptat în 
zonă în Primul Război Mondial. Troițele au dispărut prin anii 1960. Mănăstirea Sfânta Ana a fost 
construită între anii 1936 și 1939, perioada în care Șeicaru era director al ziarului Curentul și 
deputat în Parlamentul României. După anul 1945, odată cu venirea comuniștilor, clădirea a fost 
transformată în restaurant. În anul 1990, Mănăstirea Sfânta Ana a fost preluată de Mitropolia 
Olteniei și la 2 decembrie 1990 a fost sfințită de episcopul Damaschin Severineanul, vicar al 
Mitropoliei Olteniei. 
 
 
 

http://www.crestinortodox.ro/


7. Manastirea Mraconia  
Hram: Sfanta Treime 

Adresa: DN57, Clisura Dunarii 

Sursa fotografie: http://doxologia.ro  

 
Manastirea Mraconia se afla in comuna Duhova din judetul 
Mehedinti, la o distanta de 15 kilometri vest fata de orasul 
Orsova. Mai concret, aceasta se afla pe malul stang al Dunarii, 
care formeaza in acel loc, cel mai frumos defileu de pe tot 
intinsul ei, defileu intins intre Orsova si Moldova Noua. 
Manastirea Mraconia a fost ridicata pe locul unui fost punct de 
observatie si dirijare a vaselor de pe Dunare, caci datorita arhitecturii reliefului, prin ingustimea din 
loc in loc a defileului nu putea avea loc trecerea simultana a doua vase. Aceste ingustari si largiri 
maxime ale fluviului au primit numele de "cazanele Dunarii", dupa parerea multora, locul fiind cel 
mai frumos loc din tara. 
Locul pe care a fost ridicata aceasta se numea "la balon", datorita punctului de observatie de acolo. 
Manastirea Mraconia a fost cunoscuta si ca manastirea din Valea Dunarii sau de la Ogradena Veche, o 
comuna din apropiere. Cuvantul "mraconia" inseamna "loc ascuns" sau "apa intunecata". 
 
 
 

8. Manastirea Dealu Mare 
Hram: Adormirea Maicii Domnului (15 august) și Sfinții Împărați 

Constantin și Elena (21 mai) 

Adresa: com. Borascu, jud. Gorj 

Sursa fotografie: http://ro.wikipedia.org 

 

Este o mănăstire ortodoxă de maici, ce a fost zidită în 1865 de către 
Constantin Săvoiu. Biserica a fost zidită în stilul clasic italian având 
zidurile groase de peste 80 cm. Interiorul este compartimentat în altar, naos și pronaos. 
Catapeteasma din lemn, sculptată, se înalță până la arcada bolții.  
 
Pe placa care descrie istoricul Mănăstirii Dealul Mare scrie: ,, Ca un străjer la granița dintre cele două 
comune, înconjurată de păduri seculare, veghează asupra împrejurimilor ocrotindu-le, iradiind duh 
de liniște și de pace din mireasma rugăciunilor ce se înalță zi și noapte spre slava cerească.’’ 
 

 

9. Manastirea Sfanta Treime,  
Stramba-Jiu 

Hram: Sfânta Treime, prima zi dupa Duminica Rusaliilor 

Adresa: Localitatea Strâmba-Jiu, Turceni, județul Gorj 

Sursa fotografie: www.mitropoliaolteniei.ro 

 
Deasupra intrării în pronaos se află o inscripție, scrisă la 25 
august 1793, care lasă să se înțeleagă că fondator al 
mănăstirii la data de 1519 ar fi Stoichiță Râioșeanu și 
nepotul său Miloși, dar istoricul Alexandru Ștefulescu subliniază că această lectură nu este corectă 
întrucât Stoichiță a fost vistier între 1603 și 1618. Din pisanie lipsește numele primului fondator al 
schitului. Conținutul ei nu poate confirma decât faptul că Stoichiță Râioșeanu a reconstruit 

http://ro.wikipedia.org/


mănăstirea Strâmba în vremea când era vistier. Stoichiță a murit la 1620, deci reconstrucția 
mănăstirii nu se poate situa mai târziu. Acesta doar a  reconstruit actuala mănăstire pe locul 
vechiului schit Strâmba în anul 1603. 
În aproximativ 1525 Schitul Strâmba a fost menționat ca metoc al mănăstirii Govora, păstrându-și 
acest statut până la sfârșitul secolului al XVIII-lea.  La 8 noiembrie 1724 a avut loc un incendiu care a 
mistuit casa ctitorului, chiliile, pivnița și hambarele.  La 1812 mânăstirea era părăsită și devenise 
biserică filială a parohiei Hoduroasa, până în anul 1923 când s-au facut mari reparații. 
Refacerea și consolidarea mănăstirii și a chiliilor din jur au fost întreprinse în 1927 de către 
ieromonahul Veniamin Pestrea venit în satul natal din Sfântul Munte Athos, când Comisia 
Monumentelor Istorice condusă de Nicolae Iorga a contribuit la reparații. În 1956 a devenit 
mănăstire de maici.  
 
 

10.  Manastirea Camaraseasca 

Adresa: Strada Castanilor, Târgu Cărbunești 215500 

Hram: Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul, 29 august 

Sursa fotografie: http://wikipedia.org 

Manastirea Camaraseasca  este o veche manastire ortodoxa din 
Romania. Ansamblul monahal, a carui biserica este inchinata 
Taierii Capului Sfantului Ioan Botezatorul, se afla asezat aproape de 
localitatea Targu Carbunesti, in judetul Gorj. 
Construita in jurul anului 1780 si reinfiintata in anul 1994, ctitoria 
boierilor gorjeni Camarasescu, asezata pe malul drept al raului 
Gilort, la nord-est de orasul Targu Carbunesti, a servit intotdeauna 
drept cetate de aparare contra cotropitorilor si ca loc de refugiu al boierilor, atunci cand regiunea era 
atacata de turci si haiduci. 
 
 

Alte obiective in traseu: 

1. MUZEUL CRUCILOR – MACESU 

Etnologul Pompiliu Ciolacu, originar din Măceșu, sat aparținător orașului Târgu-Cărbunești, a inițiat 

un proiect muzeal aparte în urmă cu mai bine de nouă ani. În satul său natal a înființat, cu ajutorul 

Primăriei Târgu-Cărbunești și al autorităților județene, unicul muzeul al crucilor din Oltenia. La 

Muzeul Crucilor din Măceșu sunt expuse și cruci de jurământ pentru artiști plastici renumiţi, ca 

marele Constantin Brâncuși, Corneliu Baba, actori precum Marga Barbu, Leopoldina Bălănuţă, Iurie 

Darie, Dem Rădulescu, Toma Caragiu, Puiu Călinescu, Şerban Ionescu, Gheorghe Dinică sau Amza 

Pellea, interpreţi de muzică populară, precum Maria Tănase sau Maria Lătăreţu. Acest muzeu a fost 

inaugurat oficial în septembrie 2012. Cei care îi trec pragul pot admira zeci de cruci şi troiţe din lemn 

originale, unele vechi de mai bine de un secol, luate din toate satele judeţului. Cel mai vechi exponat 

este o cruce tip troiță, veche de mai bine de 130 de ani, adusă din Vladimir. Crucea este un simbol 

care ne însoțește în această viață. Muzeul Crucilor este un muzeu care merită vizitat. Fiecare cruce 

din muzeu are propria semnificaţie. Crucile de căpătăi se pun la capul mortului, iar cele de pomenire 

sunt făcute pentru iertarera păcatelor persoanei decedate. Pe unele sunt scrise replici sau citate care 

au aparţinut celor pomeniţi.  

 

 

http://wikipedia.org/


2. Vizita la un atelier de olarit Horezu – la alegere dintre: 

a. Atelier – Muzeu Ceramica Biscu Nicu Mihai - Adresa: Strada Olari 158, Horezu 245800 
b. Ceramica Pietraru - Adresa: Strada Tudor Vladimirescu 26, Horezu 245800 

Olaritul este o ocupatie veche  a locuitorilor din Regiunea SV Oltenia,  in special din Localitatea 

Horezu. Aceasta indeletnicire este declarata  fond imaterial UNESCO. Cocosul de Horezu este 

simbolul zonei. Este primul care da desteptarea in gospodariile taranesti. Inseamna barbatie, anunta 

ca albul alunga negrul -  anunta zorii zilei ce vine care invinge noaptea, anunta Binele care invinge 

Raul, anunta prosperitatea ! Fiind în multe epoci singurul vestitor al zilei şi îndemnându-i pe 

oameni să înceapă cu voioşie ziua, a devenit şi un simbol al măsurării timpului. Anunţând 

victoria soarelui, alunga forţele ostile omului. Simbolizând totodată vigilenţa şi mândria, pe 

ceramică apare în diverse ipostaze: înfoiat, colorat, mândru etc. şi ocupă spaţiul central pe 

fundul vasului, deci are rolul principal în structura decorului. Când mai mulţi sunt dispuşi 

circular, se spune că au făcut hora cocoşilor. 

3. Casa de Vinuri Iordache din Dragasani   
Adresa: Strada Dealul Viilor 9, Drăgășani 245700 

Sursa fotografie: https://cvi-dragasani.ro/ 

Despre Casa de Vinuri Iordache 
 
Asemenea mustului care devine vin, casa de vinuri 
Iordache  (CVI) a apărut mai mult fortuit, 
transformându-se în afacere dintr-o simplă și onestă 
dorința de a salva o vie, combinată cu iubirea orașului 
natal. Se întâmpla în anul 2001. Că să devină productivă, 
2 generații ale familiei Iordache s-au dedicat 100% domeniului. Șerpuite de râurile Olt și Pesceana, 
podgoriile CVI se bucură de pământ fertil pentru soiuri nobile de viță de vie. Savoarea vinului de 
Drăgășani este recunoscută de peste un secol. Acesta era premiat în Franța, patria vinurilor, chiar 
dinainte, însă culminează în anul 1900, la Expoziția Universală de la Paris. Prima stațiune viticolă s-a 
deschis la Drăgășani în perioada interbelică, în 1936.Revenind în prezent, astăzi, domeniul Casă de 
Vinuri Iordache se întinde pe 30 de hectare de vită-de-vie de rod.  
 

4.  Port Cultural Cetate 

Adresa: Cetate, Dolj 

Sursa fotografie: http;// tiptil.ro 

Despre Portul Cultural Cetate 

Este așezat pe malul Dunării, între Calafat și Turnu Severin, pe 
locul în care, de pe la 1880 pâna la mijlocul secolului trecut, a 
funcționat un port agricol de unde se exporta grâu și făină spre 
Budapesta, Viena și orașele germane danubiene. 
În 1997, impunătoarea clădire a căpităniei portului, construitǎ 
cu mai bine de 100 de ani în urmǎ de meşteri italieni însǎ de ani buni abandonată şi aflată în ruină, a 
fost descoperită întâmplător şi achiziţionată de Mircea Dinescu la a doua licitaţie publică. Astfel, 
fostul port agricol a avut şansa să reînvie ca „port cultural” după mai bine de 50 de ani de când, odată 
cu instaurarea regimului comunist, fusese închis şi transformat în pichet de grăniceri. ,,Vinul lui 
Dinescu’’ ce poate fi degustat este produs la crama Galicea Mare din struguri provenind din douǎ 

https://goo.gl/maps/o3g7M2AJ7WT2


plantaţii de cîte 50 de ha, una aflîndu-se chiar sub aripa cramei, cealaltă la un cot al Dunării, pe 
dealurile Drincei, unde se termină comuna Cetate. 
Plantațiile sînt destul de tinere (în afara cîtorva hectare plantate acum 50 de ani la Galicea Mare cu 
Tămîioasă Românească și Fetească Neagră) și s-au născut datorită unui proiect european de 
reînnobilare a viilor din România.  

5. Drobeta Turnu Severin 

Drobeta-Turnu Severin este municipiul de reședință al județului Mehedinți format din localitățile 
componente Drobeta-Turnu Severin (reședința), Dudașu Schelei, Gura Văii și Schela Cladovei. 

Localitatea s-a dezvoltat în apropierea castrului roman Drobeta, devenind dintr-un punct strategic 
inițial un oraș de răscruce a drumurilor pe uscat și pe apă care duceau la nord și la sud de Dunăre. În 
timpul Antichității romane, Drobeta a devenit primul centru urban din regiune și al treilea din 
provincia Dacia, după Sarmizegetusa și Apullum.  

Pe la mijlocul secolului al III-lea, Drobeta se întindea pe 60 de hectare și era locuită de cca. 40.000 de 
locuitori. Castrul a fost distrus de barbari și reconstruit în mod repetat în timpul antichității târzii, 
încetându-și definitiv rolul de garnizoană în anul 602 d.Hr. În evul mediu a fost construită de Regatul 
Maghiar cetatea Severin, care a fost distrusă la 1526 de Imperiul Otoman. 

La data de 23 aprilie 1833, a fost întemeiat din nou Turnu Severin, când domnul Alexandru Dimitrie 
Ghica a emis actul înființării orașului. Planul inițial al orașului a fost gândit de arhitectul Xavier 
Villacrosse, secundat de inginerul Moritz von Ott, prin grija domnitorului din acel moment, Barbu 
Știrbei. În anul 1841, capitala județului s-a mutat de la Cerneți la Turnu Severin. 

Domnica Trop (n. 22 iunie 1938, Isverna, județul Mehedinți) este o solistă de muzică populară din 
zona Mehedințului. Domnica Trop s-a născut în comuna Isverna, județul Mehedinți. Fiică de țărani, a 
învăţat să cânte în timp ce ducea la păşunat caprele şi oile. 
Cu o voce de aur, Dominica Trop era invitată să cânte la concursuri şi festivaluri, dar și nunți unde 
cânta după om, potrivind vorbele. 
În anul 1973, la vârsta de 35 de ani, a fost descoperită de învăţătorul Vasile Căpăstraru care a 
prezentat-o soliştilor Maria Ciobanu şi Ion Dolănescu, aflaţi într-un turneu la Izverna. Ion Dolănescu 
a fost fermecat de vocea și cântecul mehedinţencei, astfel că a invitat-o pe Domnica Trop la Radio, în 
București. Aici a cunoscut-o şi pe realizatoarea de programe folclorice, Marioara Murărescu, care a 
invitat-o la televiziune pentru înregistrări. 
Repertoriul cântăreţei este bogat în piese muzicale străvechi, multe fiind împrumutate de interpreţi 
renumiţi din ţară. Cunoscuta interpretă Angelica Stoican, după afirmaţiile profesorului Eleodor 
Popescu “s-a inspirat, în începuturile ei artistice din folclorul autentic al zonei, din repertoriul 
nealterat al rapsodului popular Domnica Trop”. 
Având un repertoriu specific zonei muntoase de confluenţă dintre judeţele Mehedinţi şi Caraş-
Severin, a cucerit prin melosul distinctiv faţă de tot ceea ce se cunoaşte în folclorul românesc, fiind 
considerată o voce rar întâlnită, nu numai în Oltenia de sub munte, ci chiar în Europa. 
În noiembrie 2013, Comisia naţională pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial i-a 
acordat Domnicăi Trop titlul de “Tezaur Uman Viu”. A fost onorată cu această distincţie fiind un reper 
al muzicii populare româneşti şi un păstrător al cântecului autentic vechi, specific Olteniei. 
Începând cu anul 2011, în Gorj, se organizează un festival național de muzică populară ce poartă 
numele artistei Domnica Trop. 
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Lungimea totala a rutei: 702 km 

Traseu: 

Ziua 1: Ora 07.00 Tg-Jiu – Manastirea Hurezi  (75 km) – Ora 08.15 – 08.40 

Manastirea Hurezi  - vizita un Atelier de Olarit la Horezu (7 km) – ora 08.50 – 09.30 

Atelier de Olarit la Horezu – Casa de Vinuri Iordache din Dragasani (71 km) - tur de crama cu plecare 

din podgorie – ora 10.45 – 12.30 

Casa de Vinuri Iordache din Dragasani  – masa pranz la Restaurant Max din Dragasani (2 km) ora 

12.40 – 13.30   

Restaurant Max – Manastirea Clocociov ( 36 km) Ora 14.00 – 15.00 

Manastirea Clocociov – Manastirea Brancoveni (18 km) Ora  15.20 – 16.20 

Manastirea Brancoveni – Manastirea Jitianu (58 km) Ora 17.20 – 18.15 

Manastirea Jitianu – Craiova (10 km); Ora 18.30 – 20.20 Tur de Craiova si popas in Parcul 

Romanescu 20 min. 

Ora 20.30 – Cina, apoi Cazare 1 noapte la Hotel Royal 3* sau Hotel Prestige 4* in Craiova. Ambele 

hoteluri sunt situate in centru. 

Total Ziua 1: 277 km 

 

Ziua 2: Ora 08.00 – 08.30 – micul dejun 

 Craiova – Manastirea Maglavit (80 km) Ora 10.30 – 11.30 

Manastirea Maglavit – Port Cultural Cetate (17 km) – Ora 12.00 – 12.30 

Port Cultural Cetate – Dr. Tr. Severin (76 km) – Ora 14.00 – 15.00 masa de pranz  

Manastirea Vodita (22 km) – Ora 15.45 – 16.15 

Manastirea Vodita  - Manastirea Sfanta Ana (15 km) – Ora  16.40 – 17.10 

Manastirea Sfanta Ana – Orsova (5 km); la Orsova plimbare cu barca pana la Manastirea Mraconia si 

Chipul lui Decebal –  Ora 17.20 – 19.20 

Orsova – Dr. Tr. Severin ( 33 km) 

Ora 20.00 – 20.30 Cina la Hotel Continental din Dr. Tr. Severin. Cazare. 

Total Ziua 2: 248 km  

 

Ziua 3:  ora 08.00 – 08.30 micul dejun 

Dr. Tr. Severin – Manastirea Dealu Mare (70 km) - Ora 10.30 – 11.30 

Manastirea Dealu Mare – Manastirea Stramba-Jiu (10 km)  - Ora 11.50 – 12.50 

Manastirea Stramba-Jiu – Restaurant Marigab din Turceni (12 km) - Ora 13.00 – 14.00 masa pranz 

Turceni - Muzeul Crucilor de la Macesu (48 km) - Ora 14.50 – 15.30 

Muzeul Crucilor de la Macesu – Manastirea Camaraseasca (10 km) – Ora 15.45 – 16.45 

Manastirea Camaraseasca – Tg-Jiu (27 km) Oa 17.30 sosire Tg-Jiu 

Total Ziua 3: 177 km 

Grupurile tinta:  Adulti – reculegere, recreere, excursii-circuit 

                                       Pensionari – reculegere, recreere, socializare, petrecerea placuta a timpului liber 

 

 

 



Unitati de cazare si alimentatie: 

1. Crama de Vinuri Iordache  - Strada Dealul Viilor 9, Drăgășani 245700; +40 722 527 

756 (Valentin Iordache); https://cvi-dragasani.ro/;  info@cvi-dragasani.ro 

2. Hotel Restaurant Max - Strada Gib Mihăescu, Drăgășani, jud. Valcea; 245700; Nr. Tel. 0250 

812 122; 0726 117 572 

3. Hotel Royal 3* -Strada România Muncitoare 88, Craiova 200396, Nr. Tel. 0771 650 062; 

https://www.hotelroyalcraiova.ro/; office@hotelroyalcraiova.ro 

4. Hotel Prestige Boutique  4* - Strada Matei Basarab no 15, Craiova 200760; Nr. Tel. 0799 204 

398; https://www.hotelprestigecraiova.ro; welcome@hotelprestigecraiova.ro 

5. Hotel Continental 3* - Bulevardul Carol 2, Drobeta-Turnu Severin 220111; Nr. Tel. 0372 528 

828; e-mail: drobeta@continentalhotels.ro 

6. Restaurant Marigab - Strada Muncii nr.19, Turceni 217520; Nr. Telefon: 0766 949 901 

 

 

Centre de Informare Turistica: 

1. Targu Jiu – Centrul de informare turistica din Tg-Jiu apartine de Centrul de cercetare, 
documentare si promovare ”Constantin Brancusi’’ 

Adresa: Loc. Târgu Jiu, B.dul. Constantin Brâncuşi nr. 12A, Jud. Gorj, Romania, Cod 210192 
Telefon: 0253.217.570; www.centrulbrancusi.ro; Email: office@centrulbrancusi.ro 
 

2. Horezu -  Strada Tudor Vladimirescu 63A, Horezu; Nr. Tel. 0350 801 575;  

3. Dr. Tr. Severin - Strada I.L. Caragiale, nr. 39, Drobeta-Turnu Severin;  Filiala A.N.T.R.E.C. 
MEHEDINŢI -  0723.142.010; E-mail: mehedinti@gmail.com. 

4. Orsova – Centrul de Informare Turistica: 5B, Municipiul, Bulevardul 1 Decembrie 1918, 
Orșova 225200; Nr. Tel. 0352 401 409;www.turism-orsova.ro; turism.orsova@yahoo.com;  
Centrul de Vizitare al Parcului National Portile de Fier: Centrul Civic nr. 2, Orsova; nr. tel. 0252 
360 511; www.portiledefier.ro; e-mail: parc@drobeta.rosilva.ro; 

Costuri:  
Acest pachet costa la autocar 30 + 1 + 1: 975 lei/persoana;  la microbuz 12 + 1 + 1 costa 1055 
lei/persoana; aceste tarife sunt pentru loc in camera dubla; cei care vor sa stea singuri in camera 
platesc un supliment de 180 lei/persoana. 

Intrarile la obiective, suvenirurile, alte cheltuieli, vor fi suportate de turist. Informatii suplimentare 
despre acest program  la Agentia Gorj Turism - 0723 38 73 73.  
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