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Alba Iulia City Race – 23 septembrie 2017 
Perioada deplasării: 22 – 24 septembrie 2017 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ideea organizarii unui eveniment atletic de amploare la Alba Iulia prin care sa fie atrasi sportivi si 

alergatori din toate colturile tarii a apartinut lui Marius Anghel, sportiv provenit din orasul Alba Iulia 

si fost director al Clubului Unirea Alba Iulia, iar punerea ei in practica a avut loc pe 15 martie 2014, 

odata cu prima editie Alba Iulia City Race, dupa finalizarea lucrarilor la Cetatea Alba Carolina. 

Scopul principal este de a atrage cat mai multi oameni spre alergare, rezultatul fiind participarea 

destul de numeroasa inca de la prima editie Alba Iulia City Race. Societatea se afla intr-o continua 

schimbare, lumea incepe sa simta nevoia unui regim de viata sanatos iar alergarea este sportul care 

poate fi practicat de oricine, fiecare la nivelul la care isi doreste. 

Alba Iulia City Race – 23 septembrie 2017 
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Provocarea pe termen lung, este ca Alba Iulia sa devina prin aceasta competitie, macar pentru o 

data pe an, capitala atletismului romanesc. 

Traseele curselor sunt tocmai cele care fac ca aceasta competitie sa fie unica. Acestea sunt o 

imbinare echilibrata intre asfalt si teren variat, totodata o provocare atat pentru atletii de plat cat si 

pentru alergatorii montani. 

Toate traseele trec printre cele doua catedrale, continuand prin portile IV, V si VI care strajuiesc 

cetatea pe latura sa vestica, dar vor parcurge si santurile din zona interioara a Cetatii Alba Carolina 

care ofera o perspectiva unica pentru toti concurentii. 

Participantii la traseele de cros si semimaraton vor alerga si pe una dintre cele mai spectaculoase 

piste de biciclete din Romania, denumita de pasionatii acestui sport "Transalpina de Mamut", proiect 

al Primariei Municipiului Alba Iulia, finantat din fonduri europene, care a fost finalizat in anul 2014. 

Primul concurent si prima concurenta care ajung in punctul maxim de altitudine pe varful Mamut 

(denumire primita dupa descoperirea unor fosile de animale preistorice) vor primi titlul de King, 

respectiv Queen of Mamut. 

Alba Iulia City Race este formata din 4 curse: 

- Semimaraton (21 km si 700 de metri diferenta de nivel) 

- Cros (10 km si 300 de metri diferenta de nivel) 

- Cursa Populara (2,7 km si 45 de metri diferenta de nivel) 

- Kids Race (intre 800 si 2,7 km) 

Hotel Medieval 5* 
Tarif pachet pentru 

maratonist 

Loc in camera standard mansarda 450 lei 

Loc in camera dubla superioara 550 lei 
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Hotel  
Tarif pachet pentru 

maratonist in camera dubla 

Pensiunea Select 3* 300 lei 

Hotel La Maison de Caroline  380 lei 

 

Tariful include: 

- taxa de inscriere Alba Iulia City Race 

- 2 nopti de cazare in camera dubla la hotelul ales 

Tariful nu include: 

- transportul până la Alba Iulia 

- alte mese in afara micului dejun 

Pachet TTR 
Tarif pachet pentru 

maratonist in camera dubla 

Hotel Cetate 2* 475 lei 

 

Tariful include: 

- taxa de inscriere Alba Iulia City Race 

- 2 nopti de cazare in camera dubla la Hotel Cetate 2* 

- transport cu microbuz Bucuresti – Alba Iulia si retur 

Tariful nu include: 

- alte mese in afara micului dejun 
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Hotelul se afla la doar cativa metri de punctul de start si finish, pozitia fiind ideala pentru 

participanti. Perioada de cazare este 22-24 septembrie, insa se poate modifica la cerere in functie 

de disponibilitate. 

Hotel Medieval este amplasat intr-o cladire monument istoric, veche de 300 de ani, din mijlocul 

cetatii de la Alba Iulia. Imaginea clasica a ansamblului, mobilierul elegant si costumele de epoca ale 

personalului, te duc cu gândul la marile curti nobiliare din Europa. Restaurata si reamenajata, 

cladirea pastreaza elementele arhitecturale originale din secolul XVIII. Hotelul combina farmecul 

istoriei sale cu linistea din imprejurimi, fiind asezat intr-o zona ferita de aglomeratia urbana. 

Camerele sunt spatioase, fiecare dintre ele oferind clientilor vedere asupra ansamblului de 

fortificatii militare. Camerele pastreaza elemente de arhitectura originale care impreuna cu 

mobilierul creeaza un stil de inalta clasa. De la ferestrele camerelor, oaspetii au prilejul de a urmari 

ceremonialul de executie a salvelor de tun.  

 

Pensiunea Select este amplasata la 2 km de centrul orasului si la 1,5 km de cetatea Alba Carolina. 

Constructia este finalizata in 2014, iar camerele sunt dotate cu TV LCD cu canale prin cablu, aer 

conditionat, baie proprie cu dus si articole de toaleta gratuite. Aveti parte si de acces gratuit la 

internet Wi-Fi, parcare privata gratuita si mic dejun inclus in pretul camerei. 

Pensiunea are propriul restaurant unde va asteapta preparate din bucataria traditionala romaneasca, 

cat si din cea internationala. Proprietatea se afla la 400 de metri de cea mai apropiata statie de 

autobuz si la 1,5 km de gara/autogara Alba Iulia.  

 

Situat în centrul vechi al orașului Alba Iulia, pe o străduță liniștită dintr-un cartier de case, clădirea în 

care se află hotelul La Maison de Caroline a fost construită acum mai bine de 120 de ani, iar în 

prezent găzduiește hotelul care vă întâmpină cu o arhitectură specifică sfârșitului de secol XIX, în 

stil unguresc, fiind o casa boierească. 

Hotel Medieval 5*  

Pensiunea Select 3* 

Hotel La Maison de Caroline 4* 
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Camerele sunt spatioase, predomina materiale naturale si de calitate, de la lemn si piatra la 

asternuturi si finisaje. Toate camerele sunt dotate cu uscator de par, minibar, televizor LED, telefon 

cu handset, dus cu hidro-masaj, senzori de fum, wireless, carduri de acces, saltele din spuma.  

 

Hotel Cetate 2* este situat pe platoul istoric al orasului, in apropierea zonei comerciala pietonale si 

a celor mai importante monumente si muzee. Camerele dispun de baie proprie cu cada sau cadita 

de dus, TV, internet Wireless, telefon, frigider. 

 

Conditii de inscriere 

- avans de 50% in momentul inscrierii 

- plata integrala cu cel putin 30 de zile inainte de eveniment 

Conditii de anulare 

- taxa de inscriere la maraton este nerambursabila 

- pentru anulari cu mai putin de 15  zile inainte, penalizarea este 100% 

Hotel Cetate 2* 
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