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PE URMELE DOMNITORILOR ȚĂRII ROMÂNEȘTI
Târgoviște

OBIECTIVE
Curtea Domnească
Resedință domnească și capitală între 1396 si
1714, orașul Targoviste a deținut, mai bine de
trei secole, statutul de cel mai important centru
economic, politico-militar și cultural-artistic al
Țării Românești.
Turnul Chindia a fost construit de către domnitorul
Vlad Țepes. Între anii 1847 si 1851, turnul a fost
complet restaurat de catre domnitorul Gheorghe
Bibescu, forma actuala datorandu-se acestuia.
Muzeul Tiparului și al Cărtii Românești este
structurat pe săli ce reprezintă activitatea
tipografică de-a lungul timpului, de la aparitia tiparului pana la editarea primelor ziare cu aparitie regulata (secolul
al XIX-lea). Complexul Curtea Domnească fost edificat între secolele XIV-XVII, devenind centru de concepere a luptei
pentru neatârnare și focar de cultura și civilizatie.

Mănăstirea Dealu

...

Mănăstirea îmbogăţeşte patrimoniul cultural românesc, numărându-se printre cele mai vechi ctitorii domneşti,
suferind puţine modificări de-a lungul timpului, deşi nu a fost cruţată de vremurile vitrege ce au afectat Ţara
Românească.
Prima biserică datează de la sfârşitul secolului al XIV-lea sau începutul secolului al XV-lea, din timpul lui Mircea cel
Bătrân. Pe locul ei domnitorul Radu cel Mare (14951508) a construit o prea măreaţă biserică din cărămidă
placată cu piatră şi împodobită în chip deosebit.
Ea avea să fie luată ca exemplu de către urmaşul lui
Radu, Neagoe Basarab (1512-1521), atunci când a
ridicat biserica episcopală din Curtea de Argeş. Numai
că sobrietatea clasică a vocabularului decorativ întâlnit
la Dealu avea să fie abandonată în favoarea unei
încărcături de tip baroc – dar care a încântat în chip
deosebit pe contemporanii lui Neagoe şi pe urmaşi
deopotrivă.

Traseu: Bucuresti – Târgoviște – Bucuresti
Tarif: de la 50 lei | minim 40 elevi
Tariful include: transport cu autocarul, însoțitor din partea agentiei
Tariful nu include: intrările la obiectivele turistice, prânz și alte cheltuieli personale
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