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Municipiul Craiova, cu dimensiuni de veritabilă metropolă este aflat aproximativ în
centrul Olteniei. Îmbină într-un mod armonios noul şi vechiul, istoria, cultura,
industria, economia, agricultura.
Originea numelui actual al orașului este subiectul multor controverse și plutește în
legendă; singurul lucru care se poate spune cu certitudine este că numele vine de la
slavonescul "kralj" (rege, crai). Ca multe alte orașe ale României, Craiova este un
oraș cu o istorie pe cât de bogată și interesantă, pe atât de complicată. Dacă pe
teritoriul actual al Craiovei s-a întemeiat o așezare romană (Pelendava) cu câteva
secole Î.Hr., numele actual a fost pus în folosință abia de la sfârșitul secolului XV.
Fiind dintotdeauna capitala regiunii Oltenia, a fost și este cel mai important centru
cultural, istoric și economic din zonă.
Turul orașului începe cu participarea la unul din Atelierele Recreative Kristiana Tour
(la alegere: “Jucăriile copiilor din trecut”, “Natura, sursa de inspirație”, “Magia
literelor”, “Artizanatul românesc”, “Arta Gaudi si geometria”, “Parcul viitorului”,
“Borcane cu personalitate”, “Învățam sa ne protejam”, “Grafica și tatuaje”, “Florile
Copilăriei”).
Prin intermediul atelierelor Kristiana Tour cei mici pot explora domeniul vast al artei
și creativității având parte de experiențe inedite alături de cele mai iubite personaje
din lumea Disney.

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (09.01.2023 14:48)

Turul continua cu vizitarea Parcului Nicolae Romanescu - cea mai mare zonă verde
urbană din România și al treilea parc natural din Europa de Est. O atracție în sine,
parcul găzduiește mai multe obiective turistice deosebite. Parcul se întinde pe o
suprafață de aproximativ 100 de hectare și este al doilea ca și dimensiune din
România, după Parcul Herăstrău din București. Aici se afla odinioară moșia familiei
Bibescu, de aici vine și numele alternativ al parcului – Parcul Bibescu. În 1848 moșia
este cumpărată de autoritățile orașului, însă amenajarea parcului în spațiu public
pentru recreere începe de abia în 1898, odată cu venirea lui Nicolae Romanescu (cel
care dă și numele parcului) la primăria orașului.
Fosta moșie Bibescu a fost transformată total prin reamenajarea spațiilor verzi,
modificarea artificială a terenului, aclimatizarea unor specii noi de arbori și
construirea unor structuri noi. Zona a renăscut, iar noul parc, amenajat în stil
romantic a devenit în timp un punct de atracție pentru toți cei care vizitează Craiova.
In interiorul parcului sunt câteva obiective de sine stătătoare care aduc un plus la
farmecul locului și formează împreună un ansamblu turistic aparte: Castelul
fermecat, Grădina Zoologica, Podul asuspendat, Palatul Bibescu.
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