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Castelul Bran – considerat printre cele mai frumoase 10 castele
medievale din lume si cu o istorie de peste 600 de ani, de care se
leaga vestitele legende ale lui Vlad Tepes si Dracula.
Castelul Peles – fosta resedinta regala a Romaniei inca din sec.
XVIII-lea, este considerat cel mai important ansamblu arhitectonic de
tip istorist din România, având caracter de unicat și prin valoarea sa
istorică şi artistică, rămâne unul dintre cele mai frumoase monumente
din Europa.
Cetatea Rasnov - una din cele mai bine păstrate cetati fortificate din
Transilvania inca din secolul al XIV-lea, situata stategic la punct de
frontiera cu Valahia pe locul fortificației din lemn ridicate de Cavalerii
Teutoni la începutul sec. al XIII-lea.
Brasov – centru comercial si mestesugaresc al Transilvaniei inca din
secolul IV, orasul muzeu de mare interes turistic unde se pot vizita
obiective precum Vestigiile Vechii Cetati a Brasovului, Biserica Neagra,
Scoala Româneasca din Schei, cea mai veche scoala cu predare în
limba româna, prima din cele trei tari române, dar si Centrul Vechi al orasului cu aspect de burg medieval.
Sighisoara – centrul istoric al Sighisoarei este cea mai renumita cetate medievala locuita din sud-estul Europei. Inclusa de UNESCO
in patrimoniul universal si aflata pe lista monumentelor protejate, orasul cetate adaposteste zeci de ansambluri arhitectonice realizate
in stil gotic-rural, renascentist si baroc.
Viscri - una dintre numeroasele biserici fortificate saxone, reprezentativa pentru stilul architectural militar European ce gazduieste un
muzeu al civilizatiei saxone.
Lacul Bolboci – supranumit “Marea din Bucegi“, lacul se numara printre cele mai spectaculoase atractii naturale din intreaga zona
a Muntilor Bucegi, fiind inconjurat de peisaje pitoresti, dominate de masive muntoase, foarte bine impadurite, s-a format in spatele
unui baraj situat la cea mai mare altitudine din tara, 1438 metri.
Trasee off-road de o frumusete rara, alese optim de echipa 4x4-Tours, pentru a facilita accesul legal si in maxima siguranta in locuri
salbatice cu panorame senzationale asupra Muntilor Bucegi, Piatra Craiului, Ciucas, Baiului, Postavaru, Piatra Mare, Iezer si Fagaras.

ITINERARIU
Ziua 1

De la – pana la
Bucuresti - Brasov

Ziua 2

TPC Brasov

Ziua 3

Brasov - Bucuresti

Via
Bucegi – Lacul Bolboci
– Valea Prahovei
Bran – Fundata –
Simon - Brasov
Sinaia

Puncte de atractie
Off-road pe Platoul Bucegilor, vizita la lacurile Bolboci si
Scropoasa, pranz la Hotel Pestera, cina traditionala romaneasca
Off-road prin satele autentice romanesti Fundata si MaguraPestera, optiune vizita Castelul Bran, foc de tabara
Off-road in salbaticie spre cabana Diham Muntii Bucegi, vizita
Castelul Peles, retur Bucuresti

*Cazare asigurata intr-o locatie superba in cadrul cabanei turistice Taverna Pietrei Craiului 3* (TPC) sau similar din Plaiul Foii - Piatra Craiului
**Programele se pot personaliza si rutele depind de conditiile meteo

Pret de la 330 EUR/persoana. ***Se acorda reducere de 50% pentru copiii pana in 12 ani.
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DE CE ROMANIA?
 ROMANIA este o destinatie turistica care surprinde prin potentialul sau neexplorat, avand multe atractii
de oferit precum natura salbatica, plaje superbe dar si monumentul Deltei Dunarii.
 Afla unde sunt satele traditionale foarte bine pastrate, discuta cu localnicii, redescopera folclorul,
muzica populara dar si obiceiurile stravechi.
 Avem Istorie, Arta, Traditii de exceptie care te asteapta sa le redescoperi. Cu noi vei afla ROMANIA
Autentica, Culturala si de Colectie.

DE CE ... sa calatoriti off-road cu masina 4x4?
Spre deosebire de autoturismele obisnuite, masinile 4x4 va ofera avantaje de calatorie multiple:
 Cu 4x4-Tours aveti sansa sa evadati din mediul urban, unde sunteti inconjurati de lucruri facute de
mana omului si sa va bucurati de frumusetea si puritatea naturii, rezultat al creatiei divine. Cu masinile
noastre 4x4 puteti ajunge in locuri salbatice, nepoluate si greu accesibile, pe care nu le veti uita.
 O masina de teren 4x4 ofera flexibilitate in alegerea traseului, siguranta si confort, dar si
oportunitati suplimentare in alegerea vacantei personalizate, indiferent de capriciile vremii.
 In plus, in masina 4x4 puteti lua echipamentul de munte necesar pentru o vacanta activa in aer liber, dar
si kit-ul de picnic, accesorii tir cu arcul, biciclete mountain bike.

DE CE "4x4-Tours"?
 Pentru ca suntem o gazda buna atenta la preferintele Dumneavoastra, dar si o echipa experimentata
dornica sa va prezinte aspectele mai putin cunoscute ale Romaniei, referitoare la natura, traditie, istorie.
 Avand propria flota de masini de teren, va putem personaliza programul pentru a obtine
vacanta de vis dorita. Jeep-urile noastre sunt masini autentice de teren Nissan Patrol, Mitsubishi sau
similar, echipate pentru drumuri off-road si pregatite sa circule in conditii de maxima siguranta si confort.
 Ghizii nostri profesionisti se asigura ca fiecare dintre Dumneavoastra primeste tot ce este mai bun. Ei
sunt specializati pe circuite 4x4 off-road si au experienta necesara sa aleaga optim rutele ce
combina peisajele senzationale cu vizitarea obiectivelor de pe traseu.

Detalii la cerere: office@4x4-tours.com / Tel: 0744.54.30.30
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