
Grupul de turism
,,Floarea de colţ “

ASOCIAŢIA JUDEŢEANĂ  ARGEŞ "BASARAB I“ A CMRR

,,A face turism înseamnă a 
merge să cauţi foarte departe 
dorul de a te întoarce acasă.’’

1616--1717 martie 2018martie 2018
Excursie documentară pe itinerariul:

PITEȘTIPITEȘTI ––RRÂMNICU VÂLCEAÂMNICU VÂLCEA-- HOREZU HOREZU ––TÂRGU JIUTÂRGU JIU--TISMANATISMANA
Excursie documentară pe itinerariul:

PITEȘTIPITEȘTI ––RRÂMNICU VÂLCEAÂMNICU VÂLCEA-- HOREZU HOREZU ––TÂRGU JIUTÂRGU JIU--TISMANATISMANA
COSTUL EXCURSIEI = 170 LEI /PERSOANĂ

-Transport -40lei(inclusă masa șoferului) 
CAZARE -50 lei/PERSOANĂ-Hotel Tismana cu micul dejun înclus

-Masa de prânz-2  = 45 lei /persoană( țuică, apă minerală)
Cină festivă-35 lei /persoană

AUTOCAR 57 DE PERSOANE(TOTAL Km-440(PREȚ /KM-5 LEI) 

Hotel TISMANA

Președintele Asociației 
col.rtr. Ilie STOICA

Situata la 30 km vest de orasul Târgu
Jiu Manastirea Tismana este, asa cum 
afirma Grigore Alexandrescu, "cea
mai veche si mai mareata din 
toate manastirile de peste Olt.”



16-17 martie 2018

Popas și vizită la Sfânta Mănăstire Hurezi



Mănăstirea Hurezi sau Mănăstirea Horezu este cea mai de seamă 
ctitorie a domnului martir Constantin Brâncoveanu (1688-1714).

Printre mănăstirile monumente istorice, care împodobesc pământul 
românesc, Mănăstirea Hurezi este considerată, împreună cu 
schiturile sale, cel mai reprezentativ complex de arhitectură, 

definitoriu pentru „stilul brâncovenesc”. 



2018
,,Centenarul  Marii Uniri”



Grupul de turiști au depus o coroană și 
au aprins candele la la monumentul 
Ecaterinei Teodoroiu din Târgu Jiu



La festivitatea  organizată la monumet am fost onorați de
prezența domnilor:
-Ciprian- Adrian FLORESCU- Prefectul Județului Gorj
-Gheorghe NICHIFOR-Vicepreședintele Consiliului Județean Gorj
-LT.col.rtr.                           -Cultul Eroilor Gorj



Hostelul Tismana este amplasat
intr-un loc sfant, ocrotit de stanciintr-un loc sfant, ocrotit de stanci
navalnice, intru pietate si apararea
dorintei de a fi si de a crede in 
dainuirea neamului romanesc. 
Traditii nepieritoare, taine ale 
istoriei si ale crestinatatii atesta ca 
aici si-au odihnit pasii voievozii si
clericii tarii.

Departe de freamatul citadin, 
hotelul infatiseaza calatorului un 
veritabil popas in linistea edenica a 
unor peisaje imposibil de uitat

Grupul de turism ,,Floarea de colț ‘’ compus din 
51 de membri au fost cazați la Hotelul Tismana



O seară minunată la Restaurantul Hotelului TismanaO seară minunată la Restaurantul Hotelului Tismana



O seară minunată la Restaurantul Hotelului Tismana



O seară minunată la
Restaurantul Hotelului Tismana

Un pahar de vișinată din cireșe 
amare oferit de doamna Șerban 
Ioana  din producția anului 2017

Restaurantul Hotelului Tismana



Mesaje de suflet pentru  cei care s-au 
născut în luna februarie și martie 

La mulți ani !



Manastirea Tismana
Acest asezamant monahal este printre cele mai vechi din tara Romaneasca, avand un rol

primordial in mentinerea credintei ortodoxe de-a lungul veacurilor. Toponimul cuvantului
Tismana vine de la "loc fortificat de ziduri". Insa, numele poate fi luat si de la arborele "tuia"
care impadurea pe vremuri aceste locuri.



Este monument de arhitectură 
populară de la sfârșitul 
secolului al XIX-lea și a fost 
restaurată în 1971, la 
înființarea muzeului. Colecția 
muzeului cuprinde fotografii, 
albume, documente, cărți, 
scrisori care reflectă momente 
din viața și activitatea lui 
Constantin Brâncuși. Este 
prezentat mobilier original de 
interior țărănesc de la începutul 
secolului al XX-lea.

Casa memorială Constantin Brâncuși

secolului al XX-lea.



Grupul de turiști fotografiați în fața Casei Memoriale Constantin Brâncuși



Coloana Infinită sau Coloana fără sfârșit este o sculptură a artistului român 
Constantin Brâncuși, parte a trilogiei Ansamblului Monumental din Târgu Jiu., 
compus din Coloana Infinită, Poarta sărutului și Masa tăcerii concepute și 
executate de acesta. Inaugurată la 27 octombrie 1938. Coloana are o 
înălțime de 29,35 metri și este compusă din 16 module octaedrice suprapuse, 
respectiv având la extremitățile inferioară și superioară câte o jumătate de 
modul. Modulele erau numite „mărgele” de către autorul lor, Brâncuși.





Constantin Brancusi
1876–1957


