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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.
Turul continua cu vizitarea Muzeului Olteniei, un muzeu județean din Craiova. Are 3
secții, amplasate în 3 locații diferite în zona centrală a orasului. Secția de Etnografie
a Muzeului Oltenia, se găsește în cea mai veche construcție civilă a orașului, Casele
Băniei, ridicată în sec. al XV-lea de boierii Craiovești și renovată de Constantin
Brâncoveanu. Se află alături de biserica mitropolitană Sf. Dumitru,în părculețul cu
acelaș nume. Adăpostește câteva superbe expziții etnografice, fotografii, haine,
unelte și obiecte populare legate de îndetnicirile tradiționale din zona etnografică a
Olteniei.
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