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There are no translations available.

  

  

Dormitoare spaţioase, mobilă veche, opere de artă şi decor medieval, astfel pot fi descrise cas
telele 
din România, conservate pentru a reda cât mai bine cu atmosferă din epoca regilor, demult
apusă. Dacă eşti fascinat de istorie şi de tradiţii, dacă te-ai săturat de camerele opulente ale
hotelurilor de lux şi vrei să trăieşti ca într-o poveste cu prinţi şi prinţese, îţi recomandăm o
experienţă inedită: o escapadă în „evul mediu”.

  

Tarifele pornesc de la 45 euro şi ajung până la 150 euro de persoană, în funcţie de fiecare cast
el în
parte.

  

Castelele Banffy (judeţul Cluj), Huniade (Timişoara), Kemeny (judeţul Alba), Bran (Braşov),
Brâncoveanu (
Braşov
), Râşnov (
Braşov
), Corvinilor (Hunedoara), Brukenthal (Sibiu), Sturdza (Iaşi) şi Peleş (Sinaia) sunt doar câteva
dintre cele mai sonore clădiri 
medievale 
ce se găsesc în ţara noastră. Dacă pe unele dintre acestea le poţi vizita, doar câteva îţi oferă
însă posibilitatea de a te găzdui.

 Dacă vrei să evadezi din oraş pentru câteva zile şi să trăieşti o poveste de basm, asemenea
celor pe care le citeai în copilărie, îţi sugerăm să-ţi îndrepţi atenţia spre castelele din România.
Poate prea puţin promovat până acum, acest segment de turism îţi oferă o mulţime de facilităţi:
redarea unor vremuri de mult apuse, istorii despre proprietăţile care au aparţinut conducătorilor
şi familiei regale, dar şi delicii gastronomice inedite, precum şi diverse activităţi de recreere, în
concordanţă cu timpurile din care datează 

 1 / 2



Turismul la castel: Cât costă un sejur medieval în România
Friday, 03 June 2011 10:46

castelele
.

  

Pentru a citi despre castelele pe care le puteti vizita, accesati aceasta sectiune  a site-ului
nostru.

  

Citeste mai mult...

  

Sursa: www.mediafax.ro
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