
poveȘtilorSatul 



PREMIUL 
„MARGARETA DE AUR” 

DIN  PARTEA ANTREC ȘI
REVISTEI “VACANȚE LA ȚARĂ”
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PREMIUL 
„CA LA MAMA ACASĂ”, 

DIN PARTEA “ASOCIAȚIEI JURNALIȘTILOR 
ȘI SCRIITORILOR DIN TURISM”. 

2 0 1 8

Gândit ca o oază de tihnă și omenie în apropiere de București, 

în Snagov Sat, GRĂDINA VLAHIIA este un loc de poveste, un 

sat românesc autentic în miniatură, un loc de răgaz și un 

spațiu pentru orice tip de evenimente.

LOCUL

29    Vizite individuale sau de grup 
31     Cazare și relaxare 
33    Evenimente private
35    Evenimente corporate

05   
11    
17    
21    
25    

Case maramureșene
Restaurant
Muzeul Icoanei
Ferma
Împrejurimi

Membri aiMembri ai



Casele maramureșene, loc de pace și revigorare, sunt case vechi 

(de 100 și 200 ani), autentice, strămutate în GRĂDINA VLAHIIA 

cu întregul lor univers, rânduit după obicei și tradiție, cu ii, 

icoane, ștergare, cergi și unelte. 

C A S E   M A R A M U R E Ș E N E
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Găzduirea oaspeților în aerul 
primitor al odăilor ca de la ţară, 
este prevăzută cu toate utilităţile 
necesare confortului modern.



Casele sunt botezate după 
frumoasele sate maramureșene 
de unde au fost aduse, 
iar camerele poartă nume
de femei din partea locului. 

Găzduirea oaspeților în aerul 
primitor al odăilor ca de la ţară, 
este prevăzută cu toate utilităţile 
necesare confortului modern.
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Restaurantul nostru este un loc cald care îți vorbeste despre 

familie, istorie și despre o lume pe care doar ne-o putem 

imagina astăzi.

R E S TAU R A N T



Este, totodată, locul în care se 
întâlnesc ideile creative ale echipei 
din bucătărie, pregătită să folosească 
darurile din curte și să prepare 
bucate alese, atât tradiționale,
cât și internaționale. 



Aici se găsește și Căminul nostru 
cultural, loc care găzduiește 
în fiecare lună evenimente culturale. 
Crama completează perfect decorul 
și se bucură de o adevărată colecție 
de soiuri de vinuri.
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 Copia fidelă  a Mănăstirii Dintr-un Lemn din judetul Valcea, 

relevă toate detaliile originalului, iar colectia de icoane numără 

peste o sută de exemplare originare din Grecia, Rusia și România, 

cu o vechime începând cu secolul al XVII lea. 

M U Z E U L  I C O A N E I



 Copia fidelă  a Mănăstirii Dintr-un Lemn din judetul Valcea, 

relevă toate detaliile originalului, iar colectia de icoane numără 

peste o sută de exemplare originare din Grecia, Rusia și România, 

cu o vechime începând cu secolul al XVII lea. 

Biserica din Grădina 
Vlahiia dezvăluie o 
lume încarcată de 
semnificație și datină 
strămoșească.

Cu picturi realizate direct 
pe lemnul lăcașului, 
spațiul este, cu siguranță, 
un loc aparte. 
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Rânduiala de zi cu zi a animalelor - hrănirea și adăparea lor, 

țesălatul, potcovirea cailor și poneilor, mulsul vacilor, culesul 

ouălor din cuibare, prepararea brânzeturilor, untului și 

a smântânii, precum și treburile din grădină - toate sunt rod

al pasiunii creative care păstrează vie datina românească.

F E R M A
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Î M P R E J U R I M I
Cufundată într-o oază de natură peste care timpul a uitat 

să mai treacă, GRĂDINA VLAHIIA  e locul din care pornești 

în autentice expediții de regăsire de sine. Ritmurile naturii 

și așezămintele istorice perfect integrate în peisaj îți 

odihnesc privirea și îți hrănesc spiritul.  



Mănăstirea Căldărușani

Aproape de Snagov, pe malul Lacului Căldărușani, își are 

lăcașul una dintre cele mai mari și vechi mănăstiri 

ortodoxe din Muntenia - Mânăstirea Căldărușani, zidită 

în anul 1638 și ctitorită de Matei Basarab. În muzeul 

mănăstirii, se găsesc adevărate “comori”, precum icoane 

pictate de Nicolae Grigorescu.

Mănăstirea Snagovului 

La nord de Lacul Snagov se înalță vechea manastire 

atestată în anul 1408, devenită loc de cultura pe 

timpurile lui Constantin Brâncoveanu. Aici s-au tipărit 

primele cărți cu litere latine, iar astăzi mănăstirea este 

un adevărat monument istoric și de artă.

Pădurea Snagov

Odinioară numită Codrii Vlăsiei, este astăzi rezervație 

naturală.

Mănăstirea Țigănești

Înconjurată din trei părţi de lacul Bălteni

și în apropiere de comuna Ciolpani, se înalță mănăstirea de 

maici Țigănești. Fost schit la 1776, loc de retragere pentru 

mulţi sihaştri, locul este încărcat de istorie și poveste. 

Muzeul adăpostește o colecţie de obiecte bisericeşti realizate 

de meşteri argintari din secolul al XlX-lea, „Predicile 

Sfântului Ioan Gură de Aur”, carte veche de la 1691, precum 

şi o veritabilă colecţie de broderii

şi ţesături liturgice datând din secolele XIX-XX. 
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V I Z I T E  I N D I V I D U A L E
S AU  D E  G R U P  

Ospăț 

Tururi însoțite

Echitație și plimbări cu poneiul pentru cei mici 

Foc de tabara, artificii

Plimbare cu căruța/sania tradițională

Plimbare cu barca pe Lacul Snagov

Tur turistic al împrejurimilor asistat de ghid

Plimbare cu trăsura vieneză 

- restaurantul este deschis:

   luni – miercuri;  pentru grupuri organizate             joi – duminică; pentru publicul larg

   

– grădina, ferma şi cele două muzee din incintă pot fi vizitate zilnic la orele 12:00, 14:00, 18:00.

– maximum opt persoane; traseul este de aproximativ o oră, prin Pădurea Snagov

– maximum patru persoane; traseul este de aproximativ o oră, prin Pădurea Snagov

 - Mănăstirea Snagov, Mănăstirea Căldărușani.
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C A Z A R E  Ș I  R E L A X A R E

4 case maramureșene și vila Toscana

Fiecare cameră are:

Serviciile incluse în costul camerei:

- 18 camere duble

- cabină de duş cu hidromasaj

- televizor

- telefon și internet

- costul camerei include mic dejun

 -Tur însotit al fermei, cu vizitarea celor două muzee, al Icoanei și al Țăranului

- Utilizarea locului de joacă pentru copii și diverselor locuri de relaxare din grădina noastră 

- Participarea la activitățile de zi cu zi ale fermei (hrănit animalele,  muls, potcovit, țesălat caii etc.)

- În funcție de sezon, puteți participa alături de noi la culesul roadelor, prepararea zacuștii, sosului de rosii, 

dulcețurilor, compoturilor etc. Iar iarna, la tăierea și pomana porcului, prepararea cârnaților etc.

- Jocuri de masă (carți de joc, table, șah, rummy și altele)  
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E V E N I M E N T E  P R I VAT E  
150 de locuri în restaurant, peste 300 de locuri în grădină

Nunți

Petreceri de botez și botezuri religioase 

Cununii civile și religioase

Aniversări și alte petreceri

Ateliere creative pentru copii și diverse serbări 

Servicii asigurate:

- Meniu personalizat

- Suport tehnic 

- Parcare pentru numar nelimitat de mașini

* la cerere, cu un cost adițional, pot fi accesate toate celelalte servicii, inclusiv cele de cazare
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E V E N I M E N T E  C O R P O R AT E

Prezentări

Teambuilding-uri sau întâlniri interne

Conferințe 

Cocktail și Garden Party

Servicii asigurate:

- Sali de conferințe și diverse locații în funcție de eveniment

- Meniu personalizat

- Suport tehnic 

- Proiector, ecran de proiecție, flip chart



Str.  Abăstrelelor, Nr.  24, Snagov, Jud. Ilfov 

Tel: +40 729 883 109 / E-mail:  administrativ@gradinavlahiia.ro

www.gradinavlahiia.ro


