
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.’’

28 IANUARIE 201828 IANUARIE 2018
Excursie documentară pe itinerariul:

PITEȘTIPITEȘTI --CÂMPULUNG MUSCELCÂMPULUNG MUSCEL--PENSIUNEA PENSIUNEA KATYKATY--((DDâmbovicioaraâmbovicioara))
COSTUL EXCURSIEI = 70 LEI /PERSOANĂCOSTUL EXCURSIEI = 70 LEI /PERSOANĂ

-Transport -19 lei(inclusă masa șoferului) 
-Masa de prânz la Pensiunea KATY -32 lei( țuica casei, sarmale cu 

mămăliguță  și brânză , cârnati  de porc cu garnitură de cartofi  și salată )
-Țuică-2,5lei, Cafea -1leu,  Prăjitură-3 lei, Vin-5 lei, Apă minerală-1 leu

- Pomana porcului cu mămăliguță (pâinea casei) și murături asortate(6 lei)

AUTOCAR 56 DE PERSOANE(TOTAL Km-200 (PREȚ /KM-5,50 LEI) 

Pensiunea KATY

Nămăiești
Biserica săpată în stâncă

Președintele Asociației 
col.rtr. Ilie STOICA



La excursie au participat 60 de 
membrii ai asocia ției

Fotografie de grup la Mănăstireaa Negru Vodă-Câmpulung Muscel

2018 
Un nou început pentru Grupul de turism Floarea de Colț din cadrul 

Asociației Județene Argeș,, Basarab I “a  CMRR 



Fotografie de grup la Mausoleul Mateia ș 



1918-2018
Centenarul Marii Uniri

Moment de poezie  dedicat eroilor 
argeșeni și musceleni căzuți pe 
câmpurile de luptă pentru 
înfătuirea Marii Uniri  din 1918 
susținut de către col.rtr. Constantin 
Mândruță și prof. Cornelia Ghinea 



Pensiunea KATY- Dâmbovicioara







In luna ianuarie 2018 și-auIn luna ianuarie 2018 și-au
sărbătorit ziua de naștere:

-Col.rtr. Mihai C. Ion
-Lungeanu Constan ța

-Neagu Elena
-Cosma Natalița

-Nedelcu Constan ța
Crăciun Marin

Alexandru Virgil
Ardeleanu Flori

LA MULȚI ANI!



Urare de suflet
……………………………………………………………….

Zilele de naștere sunt pline de amintirile anului trecut, fericirile prezentului și
speranța viitorului. Sper ca toate acestea s ă facă un numar complet reu șit în

viața dumneavoastr ă.

La multi ani!

Pensiunea Kati-Dâmbovicioara

La multi ani!
Grupul de Turism ,,Floarea de col ț“ din cadrul Asocia ției Județene Argeș ,,Basarab I” a 

CMRR
Ianuarie 2018




