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                     Tur de oras 
 
                         11 Iulie  
                    45,-euro/persoana 

 
Amplasata in centrul istoric si geografic al Bucurestilor o constructie atrage privirile prin stilul arhitectonic 
deosebit. Este Palatul Parlamentului Romaniei, un edificiu colosal ridicat in "epoca de aur" a dictaturii comuniste 
si nascut în mintea unui om pentru care dimensiunile aveau o alta relevanta 
decat o au pentru noi, oamenii obisnuiti. Palatul Parlamentului din 
Bucuresti, (cunoscut inainte de revolutie sub numele de Casa Republicii sau 
Casa Poporului), masoara 270 m pe 240 m, 86 m inaltime, si 92 m sub 
pamant. Are 9 nivele la suprafata si alte 9 subterane. Conform World 
Records Academy, Palatul Parlamentului este cea mai mare cladire 
administrativa pentru uz civil ca suprafața din lume, cea mai scumpa cladire 
administrativa din lume si cea mai grea cladire din lume. 
 

 
Pe malul lacului Herastrau, chiar in mijlocul capitalei Romaniei, vizitatorul de pretutindeni are bucuria de a 
intalni un „sat” adevarat, cu monumente şi artefacte din sec. al XVII-lea, pana la inceputul sec. XX; constructii 
reprezentative  provenite din importante zone etnografie au recapatat o a doua viata la Muzeul National al 
Satului „Dimitrie Gusti”. Monumentele, cu totul originale, oglindesc fidel viața traditionala romaneasca, 
constituind si conceptia muzeologica si de prezervare a patrimoniului construit. Aici au fost aduse din locurile de 
origine construcții taranesti. Interioarele constructiilor au fost reconstituite si dotate cu obiecte autentice, 
specifice fiecarei zone etnografice si epoci de proveniența a monumentelor. 

 
  Pranz optional la Restaurant Caru’ cu Bere 
   *20,-euro/persoana 

Caru’ cu Bere este un restaurant cu traditie in Bucuresti si un loc din 
centrul vechi unde se mananca mancare traditionala romaneasca, preferat 
in special de turisti si straini. Deschis in 1892 dupa proiectul unui arhitect 
austriac - Zigfrid Kofczinsky - si constructia lui Nicolae Mircea si a fratilor 
Victor si Ignat, Caru' cu Bere era locul favorit al scriitorilor si actorilor - de-
ai casei erau in special George Cosbuc sau I. L. Caragiale. 

Meniu pranz:  aperitiv: platou taranesc, platou branzeturi ;  
Fel principal: carnati, pui la gratar, ceafa de porc la gratar, legume la gratar 
Desert: placinta cu branza 
Bauturi: 1 sticla apa 
 

*tariful turului este valabil pentru min 14 persoane.  
*in cazul in care nr de persoane este mai mic, tariful se poate modifica 

http://metropotam.ro/centrulvechibucuresti/

