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POTENŢIALUL TURISTIC RELIGIOS ÎN SUBCARPAŢII 

GETICII (SECTORUL OLT-OLTEŢ) 
 

Lăcrămioara-Florinela POPA 

Academia Română, Filiala Cluj, Colectivul de Geografie, 
str. Republicii nr.9, Cluj-Napoca, România. 

 
ABSTRACT. – Religious touristic potential in the Getic 
Subcarpathians (Olt – Olteţ sector)   Subcarpathian’s morphology 
and the other conditions, climate, fluid, soil, biogeographically have 
created a favorable climate for the emergence and development of 
settlements. Valleys, small depressions in contact with the mountain, 
depressions between hills, meadows rivers were the main points of 
attraction in the establishment of settlements. With the advent and 
evolution of settlements occurred in the landscape and facilities of 
public interest generated by the needs of the population. Monastic 
settlements occurred in the spiritual need of people to have a place to 
find peace of mind to reflect on the facts good or bad, to clear their 
thoughts clear, however making them through the call to Divinity. 
As token of gratitude brought divinity, people have dedicated place 
of worship which vary in size from the hermitage to the monastery, 
according to the material and the possibility of historical 
conjuncture. The Getic Subcarpathians have spread along them 
many places of worship. Monasteries and hermitages are different, 
by the numeric character and architectural monuments of 
anthropogenic nature.  
Cuvinte cheie: turism religios, flux turistic, infrastructură, 
Subcarpaţii Getici. 
 
 
1. Componentele patrimoniului  turistic religios 
 
Subcarpaţii, spaţiu de contiguitate carpatică, au întrunit atributele 

întemeierii şi dezvoltării aşezărilor umane, rezultatul fiind conturarea unei 
civilizaţii materiale şi spirituale cu caracter specific, care a contribuit la 
formarea şi continuitatea poporului român. 
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Reflectarea apariţiei şi evoluţiei vieţii spirituale a acestui popor este 
dată de prezenţa numeroasă a lăcaşelor de cult, schiturile şi mănastirile 
făcând nota discordantă prin specificul arhitecturii. 

În Subcarpaţii Getici dintre Olt şi Olteţ există o densitate ridicată a 
lăcăşelor de cult (schituri, biserici şi mănăstiri), de la cele cu vechime 
apreciabilă până la cele recent construite (figura nr. 1). 

Aproape că nu există vale care să nu aibă în lungul ei unul sau mai 
multe aşezăminte monahale. 

Am ales drept criteriu de clasificare a mănăstirilor, cel al localizării 
în teritoriu, în detrimentul celui cronologic, pentru faptul că acesta din urmă 
necesita o analiză istorică detaliată a momentului apariţiei acestora, apariţie 
care la unele aşezăminte încă nu a fost stabilită cu exactitate. 

 De altfel, o asemenea analiză nu face obiectul lucrării noastre, 
scopul nostru fiind acela de a reliefa potenţialul turistic religios al zonei, 
precum şi posibilităţile de valorificare a acestuia.  

Analiza dispoziţiei în teritoriu a aşezămintelor monahale o vom 
începe de la limita de vest, râul Olteţ, şi o vom  termina la limita de est, dată 
de râul Olt, şi din amonte spre aval, pentru ai crea cititorului o imagine a 
dispoziţiei acestora în teritoriu. Remarcăm o creştere a densităţii 
aşezămintelor monahale pe această direcţie, cum vom arăta în continuare: 

• pe valea Olteţului: Mănăstirea Polovragi 
• pe pârâul Romani, afluent al Luncavăţului: Complexul 

brâncovenesc - Mănăstirea Hurezi. 
• valea Bistriţei: Mănăstirea Bistriţa, Schitul Păpuşa, Biserica 

Ciorobeşti, Schitul Par, Biserica de lemn Grămeşti. 
• pe valea Otăsaului, schiturile din comuna Bărbăteşti şi 

Schitul lui Climent din Pietrari, apoi Mănăstirea Surupate, 
Mănăstirea Dintr-un Lemn şi Schitul Colnic în Frânceşti. 

• pe valea Govorei: Schitul Jgheaburi, Mănăstirea Govora. 
• pe valea Pârâului Sărat: Bisericile fostelor mănăstiri Titireciu 

şi Slătioarele, actualmente funcţionâd ca biserici de cult. 
• pe valea Olăneştiului: Mănăstirea Sărăcineşti, Schitul Bradu. 
• pe valea Muereasca: Mănăstirea Frăsinei 
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1.1 Valea Olteţului 
1.1.1 Mănăstirea Polovragi, (hramul Adormirea Maicii Domnului), 

este aşezată pe malul stâng al râului Olteţ, la ieşirea acestuia din cheile cu 
acelaşi nume, chei în lungul cărora se înscrie limita dintre Munţii Căpăţânei, 
desfăşuraţi în partea de est, şi Munţii Parâng, în partea de vest. 

Într-un astfel de cadru poveste, fiii marelui boier Danciu Zamona, 
Radu Comisul şi Pătru Spătaru, au pus bazele acestei mănăstiri pe la 
începutul secolului al XVI-lea, în jurul anului 1505, cum atestă recentele 
cercetări. Prima atestare documentară este emisă în anul 1648 de către Matei 
Basarab, ca apoi mănăstirea să fie închinată Sfântului Mormânt de la 
Ierusalim, de unde este răscumpărată de către Constantin Brâncoveanu, în 
anul 1693, şi făcută metoc al mănăstirii Hurezi.  

Epoca brâncovenească a lăsat amprente favorabile asupra acestei 
mânăstiri, precum şi asupra altor mănăstiri existente în acele vremuri în Ţara 
Românească. Astfel, a fost renovată biserica, la care, i s-a adăugăt un 
pridvor în stil brâncovenesc, a fost pictat interiorul, înălţată turla, refăcute 
chiliile şi costruite ziduri de cetate.  

Mănăstirea se remarcă prin adăposirea în cadrul ei a unui muzeu, 
unde sunt păstrate o colecţie de icoane pe lemn şi sticlă din secolele  XVIII-
XIX şi peste 3.000 de volume de cărţi vechi, scrise în limbile greacă, 
slavonă şi română. 

 
1.2   Valea pârăului Romani 
1.2.1 Mănăstirea Hurezi (hramul Sfinţii Împăraţi Constantin şi 

Elena) este situată în satul Romanii de Jos, sat aparţinător oraşului Horezu, 
important centru al ceramicii din această parte a ţării. 

 Considerată cel mai mare ansamblu arhitectural brâncovenesc 
împreună cu cele patru schituri componente, situate în raport cu mănăstirea 
în cele patru puncte cardinale, aceasta a intrat în patrimoniul cultural 
mondial al UNESCO, în anul 1993. 

Mănăstirea a fost prima ctitorie (1690) a domnitorului Constantin 
Brâncoveanu, care imediat după urcarea pe tronul ţării a pus bazele 
întemeierii acesteia, negăsindu-şi liniştea până când construcţia nu a fost 
terminată, după cum apare scris şi în pisania de deasupra uşii bisericii: “Nu 
voi intra în sălaşul casei mele, nu mă voi sui pe aşternutul patului de 
odihnă, nu voi da somn ochilor mei, pleoapelor mele dormitare şi repaos 
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tâmplelor mele, până nu voi afla loc Domnului şi sălaş Dumnezeului lui 
Iacob”. 

Întreg ansamblu architectural este alcătuit din biserica propriu-zisă, 
ctitoria domnitorului având hramul Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, apoi 
Bolniţa situată în partea de Est, ctitoria Doamnei Maria, soţia domnitorului, 
Schitul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, situat spre Nord, la 50 de metri 
faţă de mănăstire, ctitorit de Stareţul Ioan Arhmandritul, Schitul Sfântului 
Ştefan, ctitorie a lui Ştefan, fiului cel mare al domnitorului, situate la Vest 
şi Biserica satului cu hramul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavril, 
situată în partea de Sud,  la ieşirea din incinta mănăstirii. 

 Mănăstirea deţine şi în prezent o bibliotecă cu peste 4000 de 
volume, a carei baze a fost pusă de Brâncoveanu. 

 
1.3 Valea superioară a Bistriţei Vâlcene şi afluenţii acesteia 
1.3.1 Mănăstirea Bistriţa (hramul Adormirea Maicii Domnului) 

este situată la poalele extremităţii sud-vestice a masivului Buila-Vânturariţa, 
pe malul drept al Bistriţei Vâlcene, pe teritoriul administrativ al comunei 
Costeşti, într-un cadrul cu o valoare peisagistică ridicată, datorită atributelor 
oferite de spaţiul montan adiacent. 

Mănăstirea este ctitorie a boierilor Craioveşti, datând din anul 1490, 
însă prima menţiune documentară apare în anul 1494, într-un Hrislov de 
danie al lui Vlad Vodă Călugărul. 

 În anul 1497, cu suportul financiar al marelui ban al Craiovei, Barbu 
Craiovescu, la mănăstire sunt aduse de la Constantinopol moaştele Sfântului 
Grigorie Decapolitul. Despre momentul cumpărării moaştelor, circulă o  
legendă conform căreia turcul care le-a vândut a cerut contravaloare 
greutăţii acestora în taleri de aur, dar în momentul cântării, greutatea a 
scăzut, iar turcul exprimându-şi nemulţumirea a grăit: “Vezi, creştin la 
creştin trage”. 

Biserica a fost avariată şi refăcută de mai multe ori, în timpul 
domnitorilor Neagoe Basarab, Constantin Brâncoveanu, Gheorghe Bibescu, 
Ştirbei Vodă, în strânsă colaborare cu Banii Craiovei şi unii boieri. 

Remarcabil pentru acest ansamblu monahal este rolul pe care l-a 
avut în dezvoltarea culturii româneşte prin diferitele activităţi desfăşurate 
aici. Astfel, a fost instalată prima tiparniţă din Ţara Românească, de unde, 
conform unor cercetări, au apărut primele cărţi tipărite, şi anume: 
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Liturghierul lui Macarie, în limba slavonă (1508), apoi primul act 
mănăstiresc în limba română, Zapisul lui Eftimie, în anul 1573, după care, în 
1620, apare Cronica Universală, a ieromonahul Mihail Moxa, în limba 
slavonă. Dovadă actuală a intensei vieţi culturale desfăşurate de-a lungul 
secolelor la mănăstirea Bistriţa este Muzeul Tiparului şi Cărţii Bisericeşti 
Vâlcene. 

1.3.2. Schitul Păpuşa se află situat pe malul stâng al Bistriţei, în 
apropierea mănăstirii Bistriţa, şi a fost ridicat în anul 1712 de călugării 
mănăstirii, sub îndrumarea egumenului Ştefan, în timpul domnitorului 
Constantin Brâncoveanu, stilul fiind în totalitate brâncovenesc. 

1.3.3 Mănăstirea Arnota chiar dacă nu se află în aria Subcarpaţilor, 
ci situată pe versaţii muntelui Arnota, din cadrul masivului Buila, trebuie 
menţionată, fiind în apropierea şi în strânsă legătură cu Mănăstirea Bistriţa. 
Mănăstirea este ctitoria domnitorului Matei Basarab, construită între anii 
1633-1634, închinată Sfinţilor Mihail şi Gavril şi i-au fost aduse 
îmbunătăţiri de către domnitorii Constantin Brâncoveanu şi Ştirbei Vodă  

1.3.4 Alte schituri şi biserici pe valea Bistriţei. Tot pe teritoriul 
comunei Costeşti, ca obiective cu valoare turistică religioasă mai 
menţionăm: Biserica Ciorobeşti - 1750 şi Schitul Par - 1759, ctitorii ale lui 
Antonie Bistriţeanul, Schitul 44 de izvoare sau De sub piatră, 1700-1701, 
Biserica de lemn Grămeşti - 1664, precum şi bisericuţa din Peştera Sfântul 
Grigore Decapolitul, din muntele Arnota. 

 
1.4 Valea Otăsăului 
1.4.1 Schiturile din secolul al XVIII-lea, localizate în comunele 

Bărbăteşti (patru schituri) şi Pietrari, construite de către boierii locali, se 
remarcă prin fresce exterioare în partea de sus a construcţiei, ziduri de cetate 
şi tunele subterane,  rolul actual fiind cel de lăcaş de cult. 

1.4.2 Mănăstirea Surupate (hramul Sfântei Treimi) situată pe 
partea stângă a râului Otăsău, în comuna Frânceşti, într-o poieniţă de pe 
versantul dealului Surupate, este ctitoria feciorilor lui Popa Frâncu, Tudor 
logofătul şi fratele său, Stanciu. A fost reconstruită în timpul domnitorului 
Constantin Brâncoveanu, de către soţia acestuia, Maria Brâncoveanu, stilul 
fiind cel specific brâncovenesc. După secularizarea averii mănăstireşti, intră 
în paragină, fiind renovată în 1935. 
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1.4.3 Mănăstirea dintr-un lemn, (hramul Naşterea Maicii 
Domnului) este situată pe teritoriul comunei Frânceşti, pe dreapta râului 
Otăsău. 

O datare  a biserici de lemn din cadrul mănăstirii nu poate fi făcută 
cu exactitate din lipsa documentelor atestatoare. Informaţiile despre apariţia 
şi construcţia bisericii de lemn au caracter de legendă, conform careia 
biserica ar fi fost construită de către un cioban sau de un călugăr, dintr-un 
singur stejar, după ce au găsit în trunchiul acestuia o icoană a Maicii 
Domnului. 

 Lăsând la o parte caracterul de legendă pe care îl îmbracă cele două 
mărturii, constatăm că în ele se regăsesc elemente existente în prezent, 
legate de apariţia mănăstirii: prezenţă actuală a stejarilor seculari în preajma 
mănăstirii, existenţa  bisericuţei de lemn şi existenţa unei icoane a Maicii 
Domnului. 

O umbră de incertitudine planează şi asupra  ctitorilor celei de-a 
doua construcţii, şi anume biserica de piatră din incinta mănăstirii, unii 
considerând că aparţine domnitorului Matei Basarab, alţii, Spătarului Petre 
Brâncoveanu sau varianta existenţei unei colaborări între cei doi. 

Cert este că cele două biserici există şi împreună cu construcţiile 
aferente alcătuiesc un aşezământ monahal deosebit. 

Tot pe teritoriul comunei Frânceşti, se află Schitul  Colnic, situat pe 
Dealul Colnic, construit în  anul 1752 din piatră şi cărămidă, sub formă de 
navă, având un pridvor închis, susţinut de opt coloane. 

 
1.5 Valea Govorei 
1.5.1 Schitul Jgheaburi este aşezat pe versanţii dealului Şuviţă 

Cacovei, deal care începe la contactul cu munţii Builei şi se desfăşoară până 
în apropierea localităţii Ocnele Mari, pe malul stâng al râului Govora. 

Schitul a fost amplasat lângă un izvor sulfuros, din mulţimea 
izvoarelor ce se găsesc în această parte a Subcarpaţilor. Datorită 
proprietăţilor curtive benefice organismului, izvorul a fost considerat 
tămăduitor de către localnici, făcându-se în fiecare an sfinţirea apei de 
sărbătoarea Izvorului Tămăduirii.  

Situat pe teritoriu administrativ al comunei Stoeneşti, schitul este 
ctitoria lui Radu Negru, din 1310, apoi a fost renovat de Matei Basarab, în 
1640, dovada vechimii este atestată de pomelnicul scris în zidul schitului, 
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care începe cu “leat 1300”, după care sunt adăugate în ordine cronologică 
numele binefăcătorilor schitului. 

1.5.2 Mănăstirea Govora este situată la poalele dealului Coşul 
Mare, din rama Dealurilor Govorei, pe malul drept al râului cu acelaşi 
nume, aproape ascunsă ochilor călătorului în anotimpurile înfrunzirii 
copacilor. 

Se presupune a fi ctitoria domnitorului  Vlad Dracul, ridicată parţial 
la sfârşitul secolului al XIV-lea şi începutul secolului al XV-lea.  

În timpul domniei lui Matei Basarab, mănăstirea este renovată şi se 
instalează a doua Tiparniţă din ţară, unde se redactează prima lucrare tipărită 
în limba română, Pravila de la Govora (1640), sub traducerea călugărului 
Mihail Moxa. Sub domnia lui Constantin Brâncoveanu, se execută lucrări de 
extindere, tot acum fiind zugrăvit şi chipul acestuia, considerat drept cel mai 
vechi tablou votiv al domnitorului. În prezent,  în cadrul ansamblului, se 
păstrează exact beciurile din timpul lui Radu cel Mare, chiliile din timpul lui 
Matei Basarab, iar restul, din timpul domnitorului Consatntin Brâncoveanu, 
inclusiv biserica. 

 
1.6 Valea Olăneştiului. 
1.6.1 Mănăstirea Sărăcineşti, (hramul Adormirea Maicii 

Domnului), situată la poalele munţilor Buila, contactul cu Subcarpaţii, unde 
confluează două ape, râul Olăneşti cu pârăul Valea Cheiei, este ctitorie de la 
sfârşitul secolului al XVII-lea, a episcopului Râmnicului, Ştefan, şi a 
urmaşului său în funcţie, episcopul Damaschin, împreună cu ieromonahii de 
aici. 

Stilul de construcţie este specific acestui sfârşit de secol, şi anume 
cel bizantin, cu elemente autentice româneşti aparţinătoare stilului 
brâncovenesc, reflectate prin prezenţa unui pridvor, precum şi a picturii 
interioare realizată chiar de meşterii care au lucrat şi la Mănăstirea Hurezi. 

1.6.2 Schitul Bradu este situat pe Valea Olăneştiului, în satul 
Gurguiata, aparţinător oraşului Băile Olăneşti, şi a fost construit în 1788 pe 
temelia altei biserici existente anterior, de către Ieromonahul Sava.  

Schitul, aşezat într-o frumoasă poieniţa, are formă de corabie, cu un 
mic pridvor, a fost multă vreme neglijat şi chiar părăsit şi a suferit degradări 
ale construcţiei, care ulterior au fost remediate. 



GEOGRAPHIA
 N

APOCENSIS A
n. 

III
, n

r. 1
 / 2

00
9 

ge
og

raf
ie.

aca
d-c

luj
.ro

Anul III, Nr. 1, 2009  Geographia Napocensis 

 94 

 
Fig. 1.  Localităţi cu obiective turistice religioase din  Subcarpaţii Getici 

(sectorul Olt-Olteţ). 
 
1.7  Valea Muereasca 
1.7.1 Mănăstirea Frăsinei (Hramul Adormirea Maicii Domnului - 

biserica nouă şi Hramul Naşterii Sfântului Ioan Botezatorul), amplasată pe 
Valea Muereasca, se identifică prin specificitate aparte în ceea ce priveşte 
desfăşurarea vieţii monahale şi a selectării vizitatorilor. Astfel, în incinta 
mănăstirii nu au voie femeile şi nu se consumă carne. Restricţia accesului 
femeilor a fost hotărâtă încă de la începutul construcţiei, punându-se o piatră 
de hotar la 2 km mai jos de mănăstire, pe care a fost inscripţionat un blestem 
pentru cele ce nu o vor respecta şi o binecuvântare pentru cele care se vor 
supune. Ansamblul monahal este constituit din două biserici, un schit 
construit prin secolul al XVII-lea şi una mai nouă, din secolul al XIX-lea, 
construită de Calinic. 

Potenţialul turistic religios, al Subcarpaţilor dintre Olt şi Olteţ, este 
bine reprezentat, aşezămintele, deşi unele apărute anterior, au atins apogeul 
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înflorii în epoca feudală, beneficiind de ajutorul domnitorilor şi boierilor 
ţării. Specificitatea lăcaşelor de cult constă în îmbinarea stilului străin, 
bizantin cu cel tradiţional românesc, de remarcat aici stilul brâncovenesc cu 
tipicul pridvor şi sculptura miniaturală. 

Existenţa actuală a acestor aşezăminte monahale, destul de bine 
conservate dacă ţinem cont de vechimea lor şi de condiţiile social-istorice, 
atrag anual un număr ridicat de vizitatori cum vom vedea în următoarea 
parte.  

 
2. Fluxul turistic 
 
Observăm că acest sector subcarpatic dispune de un impresionant 

patrimoniu turistic religios, care deţine atribute ce pot fi valorificate atât la 
nivel naţional, cât şi internaţional, printr-o strategie care să includă în primul 
rând acţiuni de promovare şi crearea unei baze materiale moderne, precum 
şi menţinerea, refacerea sau construirea unor structuri de comunicaţie, care 
să-i crească atractivitatea. Referitor la fluxul turistic, putem spune că atinge 
standarde satisfăcătore, precum rezultă şi din datele obţinute de la mănăstiri 
(tabel nr.1).  

 
Tabel nr. 1.  Numărul vizitatorilor  în decursul  anului 2008 la  

principalele mănăstiri. 
Nr. 
Vizitato-
ri /  
Mănă-
stiri 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Polo-
vragi 1490 1240 3450 10250 9120 12320 11600 10140 6900 6760 1530 1660

Hurezi 1200 900 2100 11100 8500 13100 11230 11000 8270 7150 1740 1920

Bistriţa 1320 1110 2160 11540 8700 11900 11200 12100 9190 6920 2010 1950
Govora 700 610 1130 5940 5560 9680 9720 9240 5660 3640 950 920 

 
Din figura nr. 2 rezultă o frecvenţă ridicată a vizitatorilor în lunile 

din anotimpurile primăvara, vară, toamnă, cu un maxim vara, explicat prin 
faptul că acesta este anotimpul concediilor şi al vacanţelor. O altă explicaţie 
rezidă din faptul că majoritatea mănăstirilor poartă hramul sfinţilor care se 
regăsesc în calendarul ortodox în aceste anotimpuri, iar prăznuirea acestora 
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atrage un număr mare de vizitatori, dintre care o categorie aparte o 
reprezintă pelerinii. Minimum este înregistrat  iarna, cu toate că şi în acest 
anotimp sunt specifice perioade de vacanţă şi importante sărbători creştine, 
dar stresul termic este cel care inhibă dorinţa potenţialilor vizitatori. 
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Fig. 2.  Frecvenţa numărului de vizitatori în decursul anului 2008 la principalele 

mănăstiri. 
 

De altfel, considerăm că unul sau mai multe aşezăminte monahale cu 
acelaşi hram, identificate într-un teritoriu analizat, pot fi factori care 
determină creşterea numărului de vizitatori. Perioada temporală care poate 
conţine maximum sau minimum poate fi oricare alta din timpul unui an, în 
alte teritorii. Însă, în cadrul teritoriului nostru specifică este cea menţionată 
anterior, cum rezultă şi din interpretarea şi reprezentarea datelor. 

Putem spune că hramul unei mănăstiri este un factor care creşte 
numărul de vizitatori. De asemenea, sărbătorile locale sunt un factor de 
atractivitate, exemplificând aici câteva: Nedeia de la Polovragi, Brâul de Aur 
de la Bărbăteşti, Sărbătoarea Căpşunelor de la Buneşti, Cocoşul de Hurezi.  

 
3. Infrastructura turistică 
 
Analiza  infrastructurii turistice are în vedere baza materială şi căile 

de comunicaţie. Baza materială este reprezentată prin spaţii de cazare, spaţii 
de alimentaţie publică şi spaţii destinate recreerii şi agrementului, ce pot fi 
accesate în cadrul unui sejur. 
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În cadrul sectorului analizat sunt localizate numeroase spaţii de 
cazare, cu o  diversitate a ofertei, reprezentate prin pensiuni cu specific, vile, 
moteluri şi hoteluri, cu diferite tipuri de confort date de dotările existente. 

O categorie aparte o reprezintă spaţiile de cazare din cadrul 
mănăstirilor, gradul de confort fiind de la cel neclasificat până la pensiuni de 
trei margarete (tabelul 2). 

 
Tabelul nr. 2. Structura bazelor de cazare în anul 2008.  

Localitate/  Obiectiv 
relgios 

Denumire unitate 
cazare 

Capacitate unitatii de 
cazare 

Categoria de 
confort 

Polovragi/ 
Mănăstirea Polovragi 

I. Pensiunea Cheile 
Olteţului  
II. Pensiunea Miraj. 
III. Fără cazare în 
incita mănăstirii 

I. 40 de locuri: 
- 10 camere duble  
- 5 apartamente maxim 4 
persoane 
II. 10 locuri 

I. 3 margarete 
 
II. 2 margarete 
 
 

Horezu/Mănăstirea 
Hurezi 

I. Pensiunea 
Mănăstirii Hurezi 

I. 32 de locuri: 
- 10 camere duble 
- 3 camere maxim 4 
persoane la mansardă 

I. 3 margarete 
 

Costeşti/ Mănăstirile 
Bistriţa, 

I. Cazare mănăstire 
II. Pensiune  Evrika 
 
III. Pensiunea 
Ralu&Ello 
 
IV. Pensiunea 
Nicoleta 
 
V. Pensiunea Roua 
2005 

I. 60 de locuri în camere 
de 4-6 paturi. 
II. 10  locuri din care 2 
camere cu 3 paturi şi o 
cameră cu 4 paturi  
III. 12  locuri  în 6 camere 
duble. 
IV. 20 de locuri 
 V. 8 locuri din care 2 
camere duble şi o cameră 
cu  4 locuri 

I.Neclasificat 
 
II.  3 margarete 
 
III.  3 margarete 
 
IV. 3 margarete 
 
IV. 2 margarete 

Mihăeşti/ Mănăstirea 
Govora 

Cazare mănăstire 10 locuri Neclasificat 

Frânceşti/ Mănăstirea 
Dintr-un Lemn 

Cazare mănăstire 40 de locuri din care 9 
camere duble, 5 camere cu 
4 paturi. 

3 margarete 
 

 
Spaţiile de alimentaţie publică sunt reprezentate de diverse categorii, 

de la cele din incinta spaţiilor de cazare, la cele de pe raza localităţilor cu 
obiective turistice şi a celor din oraşe. Spaţiile destinate recreerii şi 
agrementului se găsesc amenajate în cadrul unor baze de cazare, dar şi în 
spaţiul adiacent. 

Căile de comunicaţie sunt reprezentate de diversele categorii de  
drumuri (naţionale, judeţene, comunale şi forestiere) şi de căile ferate 
situtate periferic în cadrul sectorului. 
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Dintre drumurile naţionale, cel mai important este DN 67, care face 
legătura între Rm.Vâlcea şi Tg. Jiu, pe direcţie est-vest, în lungul căruia se 
află ramificaţiile către principalele obiective turistice religioase. 

Astfel, pe direcţia Rm.Vâlcea - Tg. Jiu, ramificaţile lui DN 67 sunt 
următoarele: la Govora Sat, spre Mănăsirea Govora (2 km); la Stoeneşti, 
spre Schitul Jgheaburi (8 km); la Păuşesti-Otăsău, spre Mănăstirea Surupate 
(9 km) şi Mănăstirea Frânceşti (11 km); la Costeşti, spre Mănăstirea Bistriţa 
(5 km); la Tomşani, în apropiere de Horezu, spre Mănăstirea Hurezi (3 km) 
şi la Polovragi, spre Mănăstirea Polovragi (4 km).  
Un alt drum este DN 64, care face legătura între Rm. Vâlcea şi Drăgăşani, 
pe direcţie nord-sud, din care se desprinde o ramificaţie la Băbeni spre 
Mănăstirea Dintr-un Lemn şi Mănăstirea Surupate, ca apoi să intersecteze 
traseul lui DN 67, la Păuşeşti. Drumul european E 81 traversează periferic 
teritoriul prin partea de est, pe direcţie nord-sud, pe ruta Sibiu - Rm.Vâlcea, 
ca apoi să urmeaze traseul spre Piteşti fiind important în antrenarea 
circulaţiei la nivel naţional şi internaţional. 

Căile ferate traversează acest teritoriu pe la periferie pe direcţie 
nord-sud, magistrala 200, şi pe direcţie est- vest, o ramificaţie a acesteia de 
la Băbeni la Alunu. 

Magistrala feroviară 200 face legătura între Craiova -  Piatra Olt - 
Rm. Vâlcea - Podul Olt - Braşov, constituind un traseu de legătură între cele 
două provincii istorice, urmând fidel cursul râului Olt. 

 
Concluzii 
 
Bogăţia patrimoniului turistic religios din sectorul subcarpatic dintre 

Olt şi Olteţ îndeamnă la elaborarea unor strategii viabile de valorificare, 
strategii care să contribuie la dezvoltarea acestui spaţiu subcarpatic. 

Elementele de noutatea trebuie să implice modernizarea bazei 
materiale, dar cu păstrarea specificului zonei. 

 Conservarea patrimoniului turistic religios existent trebuie să fie o 
condiţie importantă în elaborarea viitoarelor strategii. 

 Pentru păstrarea turistului în zonă pe o perioadă mai mare timp, 
trebuie gândite circuite care să implice atât obiectivele turistice religioase 
menţionate anterior, cât şi celelalte obiectivele naturale şi antropice 
existente în cadrul sectorului şi în spaţiul adiacent. 

Polii de atracţie, reprezentaţi de reşedinţa de judeţ, Rm. Vâlcea, 
precum şi de staţiunile cu funcţie curativă din cadrul sectorului Băile 
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Govora, Ocnele Mari, Olăneşti, Călimăneşti, sunt centre cu resurse turistice 
naturale şi antropice importante, care cresc atractivitatea zonei şi durata 
sejurului. 

Mănăstirile, adevărate focare de cultură în secolele trecute, pot să-şi 
continue acest rol, prin organizarea, împreună cu instituţiile statului 
specializate în acest sens, de diverse evenimenete cu caracter culturalizant: 
conferinţe şi simpozioane, tabere tematice în care doritorii vor putea 
cunoaşte şi învăţa meşteşugurile, tradiţiile şi obiceiurile zonei, pot studia 
evoluţia stilurilor arhitecturale, mănăstirile oferind un material bogat în 
acest sens. 

Păstrarea şi conservarea aşezămintelor monahale, precum şi 
respectarea activităţilor monahice sunt condiţii care primează, indiferent de 
activităţile culturalizante desfăşurate în incinta acestora, pentru ca şi urmaşii 
noştri să se poată bucura de frumuseţea şi liniştea oferită de către acestea. 
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