
  

                                                                         

COMUNICAT DE PRESĂ 

100 de cicloturiști pe urmele lui Brâncoveanu 

 

17 august 2015 - Aproape 100 de bicicliști au parcurs sâmbătă, 15 august, peste 40 de km, în regiunea 

Bolintin-Vale-Potlogi, în turul “Bucură-te de cicloturism, pe urmele lui Brâncoveanu”. Participanții au 

descoperit monumente în stil brâncovenesc mai puțin cunoscute, precum Conacul Drugănescu din Stoeneşti 

și Palatul din Potlogi, ctitorite în urmă cu peste 300 de ani.  Turul a fost organizat chiar în apropierea zilei 

care marchează martiriul domnitorului și al familiei sale din anul 1714 (16 august).  

“Această zonă are multe de oferit atât iubitorilor de mișcare în aer liber, cât și celor care doresc să afle mai 

multe despre istoria și cultura țării noastre. În același timp, ne-am bucurat, într-un ritm lejer, de traseul prin 

pădurea de lângă Căscioarele. Iar localnicii ne-au primit, în mod tradițional, cu pâine și sare, dar și cu alte 

bunătăți pregătite în gospodăriile lor”, a spus Mircea Crisbășanu, membru al Asociației ROI și coordonator al 

Outhentic Cycling Romania. 

“Am cunoscut oameni extraordinari, pasionați de bicicletă și interesați să descopere locuri frumoase. Este un 

semn că avem puterea să păstrăm și să ducem mai departe valorile românești autentice. România merită 

descoperită și prețuită și de pe bicicletă! Sper ca, după această vizită exploratorie, să reveniți cu drag în zonă, 

împreună cu prietenii, spre binele comunității locale, care are multe de oferit”, i-a încurajat pe participanți 

dna Georgeta Maria Tudor, inițiatoarea acțiunii și reprezentant al OMV Petrom la Bolintin Vale.  

Participanții au fost încântați de varietatea traseului, de bogăția culturală a zonei, precum și de sprijinul 

primit pe parcurs. “Am învățat multe despre țara noastră, am văzut că România are multe locuri interesante, 

dar neștiute și voi reveni cu drag aici”, a spus Alexandra Dumitru, una dintre participante, în vârstă de 16 ani. 

Pentru Ana Maria Mitrache “tura din Bolintinul de Vale spre Bucuresti a luat RAPID o turnura de vis!”. “Am 

avut parte de tot ce ne doream într-o zi de sâmbătă: un traseu educațional, recreativ și am făcut și mișcare”, 

ne-a spus Dragoș Belu. Alături de alți 15 bucureșteni, el a făcut drumul din Capitală și înapoi pe bicicletă, 

ceea ce înseamnă că au parcurs aproximativ 125 km în aceeași zi.  

Evenimentul “Bucură-te de cicloturism, pe urmele lui Brâncoveanu” a fost organizat de OMV Petrom, alături 

de Asociaţia ROI şi Outhentic Cycling Romania. Iubitorii de cicloturism sunt invitați să parcurgă și pe cont 

propriu traseul, care are un grad de dificultate scăzut și poate fi parcurs împreună cu familia, în jumătate de 

zi. Harta traseului este aici: http://www.bikemap.net/en/route/3197057-traseul-cicloturistic-pe-urmele-lui-

brancoveanu-bolintin-vale-potlogi/. Bolintin-Vale – Potlogi este marcat, în punctele-cheie, cu bannere 

informative și va fi promovat în rețeaua națională de trasee culturale cicloturistice de către Outhentic Cycling 

Romania și Asociația ROI. 

 

Turul "Bucură-te de cicloturism, pe urmele lui Brâncoveanu" a beneficiat de sprijinul partenerilor implicați: 40 

voluntari locali, din București și Urlați, Autoritățile și Poliția locală din județele Giurgiu și Dâmbovița, Civitas, 

Zebra Bike, GMP PR, Free Rider și Radio Romania Actualități.  

Persoană de contact: Mircea Crisbășanu (0746 11 00 33, mircea@cyclingromania.ro) 
 
Fotografii de la eveniment: aici. 
 

http://www.aroi.ro/
http://www.cyclingromania.ro/
http://www.bikemap.net/en/route/3197057-traseul-cicloturistic-pe-urmele-lui-brancoveanu-bolintin-vale-potlogi/
http://www.bikemap.net/en/route/3197057-traseul-cicloturistic-pe-urmele-lui-brancoveanu-bolintin-vale-potlogi/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.998287586858117.1073741899.152277101459174&type=1

