
După cum îi spune şi titlul, acest traseu se adresează în special pes-
carilor şi vânătorilor, fie că sunt ei amatori sau profesionişti. Locurile alese 
sunt cele care oferă toate facilităţile necesare practicării turismului sportiv, 
indiferent de perioada din an. Sunt incluse propuneri de cazare situate în 
apropierea locurilor unde se poate practica pescuitul sau vânătoarea.

„Pentru a avea succes mult timp, un pescar trebuie să se priceapă puţin la istorie, 
biologie, geografie, ecologia râurilor şi bineînţeles la strategia şi tactica pescuitului”

Stefan Covey

7. Traseul pentru turism sportiv: Pescuit şi vânătoare
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1. Traseul pentru agrement şi sporturi extreme: „Explorarea necunoscutului“ 3. Traseul ecoturism (parcuri naturale, zone protejate): „Splendorile naturii“ 5. Traseul gastronomic: „Bachus şi bucatele din Balcani“

„Pentru fiecare persoană, sportul este un prilej de îmbunătățire a felului său de a fi“
Pierre de Coubertin

„Natura îţi dă exemplu zilnic de a trăi“
Nicolae Iorga

„Dintre toate părțile Europei, Tracia a fost poate cea mai veche şi mai respectată pentru 
vinurile sale şi aceea care şi-a păstrat cel mai bine prestigiul“

Raymond Billiard Cine nu doreşte să admire splendorile naturii, fie că este vorba despre parcuri 
naturale, arii şi zone protejate, fenomene naturale, să urce pe vârf de munte sau să viziteze 
nişte peşteri spectaculoase? Toate acestea sunt incluse în traseul de ecoturism.

Traseul  se  adresează  în  special  gurmanzilor,  celor  care  vor  să  savureze  o mân-
care şi un vin bun, servite în localuri tradiționale. Cazarea propusă este în special în pensiuni 
agroturistice.

Traseul ecumenic-monahal urmează acelaşi drum din Craiova până la 
Kula, iar de acolo spre mânăstririle Rakovitsa şi Isvorski şi se ajunge în districtul 
Vratsa, la Chiprovtsi, Lopushanski, Berkovitsa, Klisurski, ş.a, pentru ca apoi să 
se ajungă în districtul Pleven la câteva biserici catolice. Trecerea frontierei se 
face pe la Oryahovo - Bechet, apoi, se fac opriri la mânăstirile Sadova şi Jitianu, 
se trece prin Craiova şi se ajunge la frumoasele mânăstiri din Slatina şi Caracal.

Este un  traseu  dedicat  iubitorilor  tradițiilor  şi  meşteşugurilor  
populare Pe traseu sunt incluse muzee de etnografie, ateliere meşteşugăreşti, 
ansambluri folclorice, sărbători şi festivaluri din toate cele şapte județe din 
zona transfrontalieră Dolj, Mehedinți, Olt, Vidin, Montana, Vratsa şi Pleven.

„Tradiția adevărată este singura merinde sufletească“
Liviu Rebreanu

„Credința este pasărea care cântă când zorii nu au apărut încă“
Rabindranath Tagore

6. Traseul tradiții şi meşteşuguri populare: „Veşnicia s-a născut la sat“4. Traseul ecumenic-monahal: „Drumul credinței“

„Cunoscând istoria, eroii, tradiţia, ne facem mai sociabili, mai altruişti, mai iubitori de om şi viaţă”.
Nicolae Iorga

2. Traseul cultural - istoric: „Pe urmele Străbunilor”
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Toți cei care iubesc mişcarea, sporturile extreme, dar şi petrecerea timpului în aer 
liber, sunt invitați să străbată acest traseu, sau să aleagă diferite locații dintre cele propuse, 
în funcție de preferințele fiecăruia, de la croaziere pe Dunăre până la alpinism, paraşutism 
şi parapantă, sau doar drumeții.

Este un traseu în care se pot  admira vestigii, clădiri şi monumente istorice, 
dar şi obiective culturale.  Circuitul  pleacă din municipiul  Craiova (România),  trece 
pe la  Cula Cernăteşti, apoi se îndreaptă spre judeţul  Mehedinţi, la Strehaia, Drobeta 
Turnu Severin, Orşova, apoi se întoarce spre  Calafat  şi se  traversează  Dunarea  către  
Vidin  (Bulgaria)  unde  se  vizitează  oraşele  Kula  şi Belogradchik,  se  continuă  spre   
Montana  făcându-se   popasuri  la  Chiprovtsi  şi Berkovitsa, dupa  care  se  ajunge 
în Vratsa. Drumul se îndreaptă catre Pleven, trecând prin satul Telish din Cherven 
Bryag. În districtul Pleven sunt foarte multe obiective cultural - istorice  de  mare in-
teres, în oraşe precum  Belene, Nikopol,  Pordim şi, binenţeles, Pleven. Întoarcerea 
spre  România  se  face  pe  la  punctul  de  frontiera  Oryahovo - Bechet, de  unde  
drumul  se  îndreaptă către Corabia, judeţul  Olt apoi  Slatina  şi  Scorniceşti. Din 
judeţul Dolj nu sunt uitate nici comunele Cioroiu Nou, Perişor şi municipiul Băileşti.


