
 
 
 

   
 

T R A D I Ţ I E  Ş I  M O D E R N I T A T E 
 

 

Cum ajungeţi la Crama Avincis  – Drăgăşani? 

 
1. Dinspre Sibiu–Râmnicu-Vâlcea, luaţi ruta Râmnicu-Vâlcea–Drăgăşani–Găneasa-Caracal, 

pe DN 64; traversaţi oraşul Drăgăşani pe str. Tudor Vladimirescu şi la cca 4 km de centrul 
oraşului, mergând în direcţia Caracal - Găneasa, viraţi la dreapta la indicatorul albastru 
pentru Ştefăneşti/Zlătărei şi cel galben pentru Avincis; în continuare, pe o distanţă de cca 
5 km veţi urmări indicatoarele AVINCIS până la destinaţia finală. 

 

2. Dinspre Bucureşti şi Piteşti, luaţi autostrada Bucureşti - Piteşti (A1), apoi continuaţi pe 
ruta Piteşti-Slatina (DN65) ; urmaţi ruta DN65 Slatina-Craiova, iar la cca 10 km după 
ieşirea din Slatina, în comuna Găneasa, la bifurcaţia Craiova – Caracal – Râmnicu-Vâlcea, 
viraţi spre dreapta în direcţia Găneasa-Râmnicu-Vâlcea (DN 64) ; înainte de centrul 
oraşului Drăgăşani cu cca 4 km, viraţi la stânga la indicatorul albastru pentru 
Ştefăneşti/Zlătărei şi cel galben pentru Avincis; în continuare, pe o distanţă de cca 5 km, 
veţi urmări indicatoarele AVINCIS  până la destinaţia finală. 

 

*Dacă se alege ruta directă Piteşti – Drăgăşani (DN67B), la intrarea în Drăgăşani (după 
trecerea podului peste râul Olt), se ia ruta pe str. Tudor Vladimirescu, în direcţia Caracal, 
pe DN 64; în continuare, traversaţi oraşul Drăgăşani pe str. Tudor Vladimirescu şi la cca 4 
km de centrul oraşului, mergând în direcţia Caracal - Găneasa, viraţi la dreapta la 
indicatorul albastru pentru Ştefăneşti/Zlătărei şi cel galben pentru Avincis; în continuare, 
pe o distanţă de cca 5 km veţi urmări indicatoarele AVINCIS până la destinaţia finală. 

 

3. Dinspre Târgu-Jiu, intraţi în oraşul Drăgăşani, traversaţi calea ferată, apoi viraţi la 
dreapta în direcţia Drăgăşani-Găneasa-Caracal (DN 65) ; apoi, la cca 4 km de centrul 
oraşului, mergând în direcţia Caracal-Găneasa, viraţi la dreapta la indicatorul albastru 
pentru Ştefăneşti/Zlătărei şi cel galben pentru Avincis; în continuare, pe o distanţă de cca 
5 km, veţi urmări indicatoarele AVINCIS  până la destinaţia finală. 

 

4. Dinspre Craiova, luaţi ruta DN 65 până la bifurcaţia Caracal, Slatina, Drăgăşani, Râmnicu 
Vâlcea; viraţi stânga pe DN 64 în direcţia Drăgăşani, Râmnicu Vâlcea; înainte de centrul 
oraşului Drăgăşani cu cca 4 km, viraţi la stânga la indicatorul albastru pentru 
Ştefăneşti/Zlătărei şi cel galben pentru Avincis; în continuare, pe o distanţă de cca 5 km, 
veţi urmări indicatoarele AVINCIS  până la destinaţia finală. 
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