VULCANII NOROIOSI MANASTIREA CIOLANU LACUL SIRIU
Descriere VULCANII NOROIOSI - MANASTIREA CIOLANU - LACUL SIRIU
ZIUA 1: Plecam din Craiova pe traseul: Craiova- Pitesti – Buzau.
In drum spre Buzau ne oprim la Salina Slanic Prahova cunoscuta drept cea mai mare salina dinEuropa. Istoria salinei
din Slanic incepe in juru anului 1685, moment in care spatarul Mihail Cantacuzino a aflat ca in regiunea Slanic Prahova
exista un zacamant de sare, iar din dorinta de adeschide o mina, acesta a cumparat moşia Slanic.
In anul 1943, aici s-a deschis Mina Unirea, avand 15 camere, toate cu profil trapezoidal. Exploatarea s-a realizat pana
in anul 1972, moment in care ea a fost destinata circuitului turistic si tratamentului medical sub supraveghere.
Accesul vizitatorilor salina se face în prezent cu microbuze, până la o adâncime de 208 m.Seara cazare zona Buzau.
ZIUA 2:Mic dejun. Pornim spre Vulcanii Noroiosi. Situati in partea centrala a Subcarpatilor de Curbura, in
apropierea comunei buzoiene Berca, Vulcanii Noroiosi cunoscuti si sub numele de Palclele Mari, sunt printre cele mai
cunoscute fenomene ale naturii de la noi din tara.
Au aspectul unor vulcani mai mici care ”bolborosesc” noroi afară. Gazele naturale de sub pământ, încercând să
iasă la suprafață, creează aceste bule de noroi. Zona în care se află acești mici vulcani are un aspect complet diferit de
câmpiile înpădurite ale Buzăului și arată mai degrabă ca un peisaj de pe lună!Ne continuam drumul spre Mănăstirea
Ciolanu si Tabara de sculptura de la Magura.
Mânăstirea Ciolanu este una dintre cele mai frumoase si mai vechi așezari monahală din județul Buzău, fiind
atestată documentar în secolul al XVI-lea.
Ctitorită de Doamna Neaga în anul 1590, mănăstirea poartă numele de Ciolanu de la oasele unor sihaștri,
descoperite în această zonă. Mănăstirea are două biserici, aflate la o distanță de 100 metri: Biserica veche cu hramul
Sfântul Gheorghe și Biserica nouă cu hramul Sfinții Apostoli Petru și Pavel.
Unica in Europa, Tabara de sculptura de la Măgura ocupa o suprafata de cateva hectare in zona adiacenta
Manastirii Ciolanu, timp de 16 ani, absolventi ai facultatii de arte plastice au facut ucenicie in aceasta zona sculptand
pietrele puse la dispozitie de cunoscutii cioplitori din Ciuta. Pe pajistea care se intinde pe cateva hectare se afla peste
200 de lucrari din piatra. Zona Magura a fost una din alternativele pe care Carol le-a avut in vedere pentru castelul
Peles.
Nu putem rata o plimbare pana la Barajul si Lacul Siriu. Daca credeai ca ai vazut toate frumusetile acestei
tari, insa nu ai vizitat si acest loc magic ascuns intre padurile Buzaului, ei bine, te inseli!
Lacul de acumulare Siriu si al sau baraj hidroenergetic – al doilea cel mai mare baraj din Romania – este un
loc spectaculos, ce merita admirat.

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (09.01.2023 10:39)

Barajul Siriu te va uimi cu dimensiunile sale impresionante! Are 122 de metri inaltime si o lungime de 570 de
metri, putand fi observat de la kilometri intregi. Este, de asemenea, unul dintre cele mai frumoase baraje pe care le
poti gasi pe meleagurile tarii noastre. Seara cazare zona Buzau.
ZIUA 3. Servim micul dejun, ne luam bagajele si ne indreptam spre casa, nu inainte de a trece pe la Muzeul
‘Crama 1777’ – un popas obligatoriu pe drumul vinului. De-a lungul drumului vinului există multe crame care se pot
vizita, însă niciuna din ele nu este muzeu. Merită să facem o incursiune prin Valea Călugărească, comuna unde se află
această cramă.
Crama de lemn 1777” este de fapt o reconstituire a celei mai vechi crame din anul 1777 ce s-a pastrat pana In
anul 1985.

Servicii incluse
-Transport autocar clasificat;
-2 noapte cazare cu mic dejun;
-insotitor din partea agentiei;

Servicii neincluse
-taxele de intrare la obiectivele turistice si ghizii acestora (daca este cazul);
-cheltuieli personale;
-taxe locale;
-taxe hoteliere;
-cina;

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (09.01.2023 10:39)

