Această broşură este publicată în cadrul proiectului RO 2005/017-538.01.01.22,
în cadrul Programului de Vecinătate România – Serbia 2004 – 2006,PHARE CBC
2005.
Editorul pliantului: ADETIM - Agenţia de Dezvoltare Economico – Socială Timiş, Bd-ul
Revoluţiei 1989, nr.17, 300034 Timişoara, România, Telefon:+40-256-494 131,
Telefon/Fax: +40-256-494 596, office@adetim.ro, www.adetim.ro
Drepturile de editare asupra acestei publicaţii sunt rezervate. Publicaţia sau părţi ale
acesteia pot fi reproduse numai cu permisiunea editorului.
Data publicării: Februarie 2009
“Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii
Europene”
PARTENERI ŞI COLABORATORI:
Consiliul Judetean Timis, Consiliul Judetean Mehedinti, Centrul de Asistenta Rurala,
Agentia de Dezvoltare Economica Caras-Severin, Organizatia de Turism a Municipalitatii
Majdanpek - Donji Milanovac - Serbia, Asociatia pentru Turism Banat , Centrul de
Informare Turistica Timisoara.

Bun venit în regiunea Banat - Dunăre!
locul unde natura întâlneşte cultura

Există un colţ al Europei care iese în evidenţă prin frumuseţile
sale naturale. Este vorba despre Defileul Dunării – sau „Porţile
de Fier”, zona în care marele fluviu şi-a tăiat o cale adâncă prin
Carpaţi.
Încă din timpul romanilor această regiune a fost punte între ţări,
dar şi linie de graniţă. Astăzi fluviul constituie aici frontiera dintre
România şi Serbia. După schimbările politice din ultima perioadă,
aceasta regiune atractivă şi interesantă şi-a deschis porţile spre a
fi decoperită de turişti.
Timişoara, capitala Banatului istoric – regiune astăzi împărţită
între România, Serbia şi Ungaria, este poarta de acces cea mai
convenabilă spre Defileul Dunării datorită aeroportului său, precum
şi reţelei dezvoltate de şosele şi căi ferate. Pe de altă parte, oraşul
adăposteşte un tezaur impresionant de monumente – de fapt mai
multe cartiere istorice intr-un cadru urban modern, în expansiune
rapidă.
Cadrul general al acestor două obiective de top, anume regiunea
Banat şi malul sârbesc al Portilor de Fier, este o zonă pitorească
cu tradiţii multiculturale şi monumente valoroase de rang european.
Şi totuşi, aici natura întâlneşte cultura: exista şi munţi cu stânci
de calcar şi canioane, peşteri şi păduri (încă) virgine, precum şi
câmpii nemărginite, pe care agricultura intensivă nu a înlocuit
complet pajiştile naturale.

Locul unde natura
întâlneşte cultura
regiunea Banat &
malul sârbesc al Porţilor
de Fier

Locul unde natura
întâlneşte cultura
regiunea Banat &
malul sârbesc al Porţilor
de Fier

TIMIŞOARA & ÎMPREJURIMI

TIMIŞOARA & ÎMPREJURIMI

descoperă oraşul

lasă-te furat de arhitectura oraşului

Idei practice
Odată ajunşi în Timişoara, prima vizită ar trebui
să fie la Centrul de
Informare
Turistică;
autorii ghidului „Lonely
Planet” l-au desemnat
drept cel mai bun din
România. O echipă
amabilă vă va da detalii
despre obiectivele de
vizitat, dar şi despre
evenimentele în curs.
Infocentrul turistic se află
pe Strada Alba Iulia, la
parterul clădirii Operei.

Idei practice
Majoritatea
turiştilor
văd centrul oraşului –
însă Timişoara are mult
mai multe de oferit!
Treceţi dincolo de Bega,
spre cartierele istorice
Iosefin, Elisabetin şi
Fabric; vă puteţi plimba
aici ore întregi fără să vă
plictisiţi doar uitându-vă
la clădirile vechi în stil
Art Nouveau!
În aceste cartiere există
şi opţiuni pentru timpul liber – de exemplu faimoasa berărie
„Timişoreana” în Fabric,
sau câteva restaurante
excelente în pitorescul
cartier Iosefin.
Există şi tururi de oraş
care acoperă aceste
zone interesante.

Având ghinionul istoric de a se situa de această parte a „Cortinei de Fier”,
Timişoara este totuşi un oraş în care istoria europeană nu a putut fi ştearsă
de 50 de ani de comunism.
Timişoara, al doilea oraş al ţării şi capitala Banatului istoric, este un cocktail
neconvenţional şi uluitor conţinând clădirile vechi de 300 de ani, atitudinea
degajată a locuitorilor şi o dezvoltare dinamica, ieşită din tipare şi poate
uşor scăpată de sub control.
„...un colţ fermecător

al Europei
central – estice”

După ce prinţul Eugeniu de Savoya i-a alungat pe turci în 1716, Habsburgii
au demolat vechea cetate Timişoara şi au construit „de la zero” un oraş
complet nou – o întruchipare perfectă a conceptului baroc, cu pieţe largi şi
arhitectură sofisticată.
Dar partea cea mai bună abia urma! În condiţiile boom-ului economic de la
sfârşitul sec. al XIX-lea, au apărut ca din pământ sute de clădiri splendide
în stil Art-Nouveau şi Secession. Ele conferă şi în ziua de azi un farmec
distinct şi original oraşului.
„...un colţ fermecător

al Europei
central – estice”

TIMIŞOARA & ÎMPREJURIMI
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descoperă oraşul

păşeşte dincolo de marele oraş

Idei practice
La prima vedere pare
că Timişoara este
nebună după jazz &
Co... Întradevăr, câteva
nume celebre au venit
la diverse festivaluri în
ultima perioadă. Însă
un alt gen de muzică a
dus faima Timişoarei în
Europa de Est: muzica
„elctronică urbană”, prin
cel mai mare festival de
gen din România: TMBASE.
Şi scena de clubbing
este foarte activă.
Iar pe timpul zilei luaţi
în calcul oferta enormă
de cafenele stradale din
multe dintre frumoasele
pieţe ale oraşului. Vara
puteţi asista la diverse
event-uri live în aceste
pieţe.

Idei practice
Bisericile de lemn din jurul orăşelului Făget (cca
90 km est de Timişoara)
sunt obiectivele cele
mai interesante – şi
merită
o
excursie
scurtă. Dar puteţi găsi
mult mai multe la Făget:
mici mănăstiri, păduri
întinse de fag şi sate
tradiţionale, izolate.
Mult mai aproape de
Timişoara se află viile de
la Recaş şi Buziaş, unde
puteţi avea o degustare
de vin. Recaşul este azi
cel mai mare exportator
de vin din România.
Toate aceste zone pot
fi vizitate cu bicicleta,
cu puncte de plecare
Timişoara, Lugoj sau
Făget.

Cultura se scrie cu majuscule la Timişoara: Opera, teatre în mai multe
limbi, Filarmonica şi alte orchestre, galerii de artă dar şi nenumărate
festivaluri şi evenimente live.
Centrul universitar activ şi intensa viaţă studenţească completează
deja bogata agenda culturală. Scena alternativă se îmbină cu spiritul
non-conformist al oraşului – în fond acesta este oraşul care a dat
startul Revoluţiei, şi în final nici represaliile lui Ceauşescu nu i-au putut
îngenunchea pe cetăţenii oraşului.

Viaţă urbană la maxim

Imediat ce aţi ieşit afară din Timişoara, situaţia se schimbă. Acolo unde
şoselele principale nu ajung, timpul s-a oprit în loc.
Câmpia fertilă de la vest de Timişoara, precum şi dealurile blânde de la
nord adăpostesc sate cu aşa-numitul „baroc sătesc”. Acesta aminteşte de
împăraţii habsburgici care au colonizat zona cu români, germani, sârbi,
slovaci şi bulgari în sec. al XVIII-lea. Mai spre est, în munţii de lânga Făget,
puteţi vizita sate tradiţionale româneşti cu biserici vechi de lemn.
Părăsind oraşul porţile
unei lumi noi ţi se
deschid

ÎNTRE TIMIŞOARA ŞI DUNĂRE
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descoperă Oraviţa

o excursie în Valea Cernei ar fi ideală

Idei practice

Idei practice
Oraviţa se află pe una
dintre principalele şosele
ce leagă Timişoara
de Dunăre, deci puteţi
face un popas pentru
a vedea (măcar) teatrul. Şi Cheile Nerei
cu Cascadele Beuşniţei
sunt foarte interesante
şi este uşor de ajuns
la ele, deci aţi putea
considera un sejur mai
lung în zonă. Veţi găsi
cazare confortabilă în
satele Sasca Română şi
Sasca Montană – care
în sine sunt frumoase;
veţi face deci şi o incursiune în lumea satelor
bănăţene.

Cu siguranţă merită să
faceţi un tur al vechiului
„Herkulesbad”, odinioară
foarte trendy, însă un
concediu lung pentru
cură balneară sau wellness în staţiune este o
cu totul altă poveste...
In schimb, Herculanele
sunt o bună bază pentru
turismul activ – în primul
rând pentru drumeţii pe
Valea Cernei. Staţiunea
oferă cazare decentă
(inclusiv nivel 4*), unele
(puţine) din vechile hoteluri din sec. al XIX-lea
sunt renovate şi există şi
unele noi. Puteţi deci face
ture zilnice prin munţi şi
să reveniţi seara in Herculane, la timp pentru o
baie in bazinele termale.

Oraviţa, azi un oraş micuţ în Banatul Montan, a devenit centrul unei regiuni miniere pe la 1750, şi astfel s-au stabilit aici mulţi colonişti din Austria.
Consecinţa: azi avem aici cel mai vechi teatru din Europa de sud-est, o
capodopera a barocului vienez.
Iar împrejurimile nu sunt mai prejos: în Parcul Naţional Cheile Nerei puteţi
vedea Cascadele Beuşniţei (deosebite!), iar cea mai veche cale ferată
montană la est de Viena leagă Oraviţa de Anina pe o rută spectaculoasă
poreclită „Semmering-ul Banatului”.
comorile ascunse
ale Oraviţei

Băile Herculane sunt o staţiune în Carpaţi, la doar 20 km de Defileul
Dunării. Înfiinţată de romani, şi-a cunoscut gloria sub austrieci – iar amprenta lor arhitecturală este încă vizibilă.
Însă mai degrabă munţii dimprejur vă vor determina să faceţi un concediu
aici: mulţi consideră ca Valea Cernei are cele mai frumoase peisaje din
ţară – o combinaţie reuşită de munţi sălbatici din calcar alb, canioane
impresionante şi cătune izolate, încă fără curent electric şi accesibile doar
pe jos sau cu calul.
“Valea Cernei – Regina
văilor carpatine ”

PORŢILE DE FIER / CLISURA DUNĂRII

PORŢILE DE FIER / CLISURA DUNĂRII

trebuie să vii aici

primeşte acest dar al naturii

Idei practice
În ultimii cinci ani, regiunea a început să se
deschidă treptat spre
turism. Au apărut multe
pensiuni, aproape toate
de-a lungul şoselei dintre Orşova şi Moldova
Nouă, şi chiar mai spre
vest spre Baziaş, de-a
lungul Dunării (şi cu acces direct spre fluviu).
Proprietarii lor pot chiar
să vă ofere transferul
din oraşele cele mai
apropiate (de ex. gara
din Orşova) şi pot organiza ture cu barca, inclusiv spre unele peşteri;
îndeosebi Peştera Ponicova din faimoasa zonă
Cazanele Mari poate fi
vizitată cu barca.

Idei practice
Dacă sunteţi în zonă,
nu staţi doar pe malul
Dunării – aventuraţi‑vă
şi în zona montană,
spre interior. Veţi descoperi aşezări tradiţionale
cu mori de apă primitive, sătuce pitoreşti de
români, cehi (6 sate de
„pemi” cehi în zonă!)
sau sârbi, chei şi cascade pe micii afluenţi ai
Dunării, păduri cu tisă şi
aluni turceşti.
Savuraţi preparatele din
peşte proaspăt, gustaţi
smochine suculente (şi
multe alte fructe) sau
excelenta brânză de
capră. În zonă găsiţi şi
un vin de casă bun (mai
ales la Belobreşca) , iar
de ţuica de prune nici nu
mai vorbim....

Una dintre regiunile legendare ale Europei: Porţile de Fier sau „Clisura”
în graiul localnicilor, locul unde Dunărea şi-a croit o valea adâncă, tipic
montană, prin Carpaţi.
Malul nordic aparţine României, formând Parcul Natural Porţile de Fier.
Peisajul este divers si adesea spectaculos: de la porţiuni gen canion, cu
pereţi verticali de calcar, ciuruiţi de guri de peşteri, la zone mai blânde cu
păduri luxuriante care adăpostesc o multitudine de specii rare, mediteraneene.
romanţă
dunăreană - apă,
stânci, peşteri, tradiţii,
istorie

Clisura Dunării a fost întotdeauna o regiune de graniţă, atât una naturală,
cât şi culturală. În timp ce multe specii sud-europene ating aici punctul
cel mai nordic, regiunea Porţilor de Fier a separat şi Europa Centrală de
Orientul Balcanic.
Aici s-au dus războaie faimoase, iar vestigiile istorice acoperă o perioadă
imensă, începând cu neoliticul – precum strania „pasăre-demon” din
Peştera Gaura Chindiei, apoi din perioada romană şi până la razboaiele
dintre turci şi austrieci din sec. al XVIII-lea.
un loc care îţi va alerta
simţurile

Idei practice
Parcul Naţional Djerdap
National se întinde între
Golubac, la vest, până
la satul Karatas spre
est. Sediul administraţiei
este la Donji Milanovac,
chiar în zona centrală.
Acest oraş oferă o gamă
diversă de spaţii de cazare şi alte servicii turistice,
dar şi informaţii despre
malul sârbesc al Dunării
(adica zona Djerdap).
Folosind Donj Milanovac
drept punct de cazare
puteţi descoperi multe
obiective neatinse de
turismul de masă, precum zona Greben, podul
natural Valja Prerast sau
numeroasele peşteri.

Djerdap=Porţile de Fier
=istorie însufleţită
Clisura Dunării – malul
sârb
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PARCUL NAŢIONAL DJERDAP

pune-l pe lista ta

o carte de istorie însufleţită

Malul sârbesc (sudic) al Dunării în regiunea Clisurii este cuprins în
“Parcul Naţional Djerdap”.
Regiunea abundă în peisaje de primă clasă, cele mai spectaculoase fiind
sectoarele înguste ale văii Dunării la Golubac, Gospojin Vir şi Djerdap,
precum şi porţiunile de tip canion ale Cazanelor – Cazanele Mari şi
Cazanele Mici. Şi ar trebui sa faceţi şi o scurtă drumeţie pe platourile
carstice de deasupra Dunării: efortul vă va fi recompensat de panoramele
extraordinare.

În Parcul Naţional Djerdap istoria concurează cu natura pentru uriaşul
potenţial turistic. Spre vest, intrarea în zonă este păzită de impresionanta
fortăreaţă Golubac, iar in est se află ruinele cetăţii romane Diana. Dar
piesa de rezistenţă se află chiar în inima Clisurii sârbeşti – muzeul de
la Lepenski Vir, care atestă unul dintre momentele de cotitură ale istoriei
umane: undeva între 6500 şi 4500 î.C. triburile nomadice s-au transformat
în agricultori sedentari.

Idei practice

Malul sârbesc al Defileului Dunării înregistrează
o creştere accelerată a
infrastructurii
turistice,
astfel că oaspeţii se pot
mişca cu uşurinţă între
aceste situri istorice unice
– şi pot vedea încă vreo
duzină pe care nu le-am
mai menţionat aici.
Şi ca să rămânem la
amenajările
turistice:
există acum o ofertă
bogată de activităţi
recreaţionale de toate
tipurile, de la pescuit şi
ture cu vase cu pânze
şi până la schi în munţii
învecinaţi, sau pur şi
simplu plaje amenajate.
Din nou, cea mai bună
alegere este oraşul Donji
Milanovac, dar şi Golubac
şi Kladovo se dezvoltă
rapid.

Djerdap=Porţile de Fier
=istorie însufleţită
Clisura Dunării – malul
sârb

INFORMAŢII PRACTICE PENTRU EXCURSII ÎN
REGIUNE
Organizarea unui sejur
Deoarece agenţiile de
turism româneşti au o
ofertă limitată de turism
intern (mai ales cu oferte
din zona noastră), este
indicată
organizarea
directă, pe cont propriu,
a unui concediu.
Acest lucru este de altfel
uşor posibil – pe internet
găsiţi multe detalii (atât
despre cazare şi alte
servicii, cât şi despre
obiectivele turistice), iar
proprietarii de pensiuni
va pot ajuta şi ei.
Numărul obiectivelor este
mare (în această broşură
sunt trecute doar câteva)
şi dacă veniţi din colţuri
mai îndepărtate merită
cu prisosinţă să petreceţi
un concediu întreg, nu
doar un week-end.

Locul unde natura
întălneşte cultura
Regiunea Banat
şi malul sârbesc al
Porţilor de Fier

Cazarea
în această
zonă înseamnă cca 200
hoteluri şi peste 100
pensiuni. Dintre acestea,
doar în Timişoara veţi
găsi aprox. 100 hoteluri
de 3*, si cam o duzină de
4*. Alte regiuni cu concentrare mare de spaţii
de cazare sunt Defileul
Dunării (cca. 100 hoteluri şi pensiuni pe ambele maluri – românesc
şi sârb), staţiunea Băile
Herculane (Valea Cernei) şi împrejurul oraşelor
Oraviţa (satele Sasca
Română şi S. Montană
pentru acces spre Cheile
Nerei) şi Reşiţa (mici
staţiuni: Văliug, Gărâna,
Semenic). Se poate sta
şi la ţărani (există pensiuni rurale veritabile) mai
ales lângă Caransebeş –
sate precum Borlova sau
Slatina Timis oferă acces
uşor spre munţii înalţi din
apropiere: Munţii Ţarcu şi
Munţii Godeanu, ambele
masive cu peste 2000
metri înălţime şi zone
ideale pentru drumeţie,
enduro şi chiar ture cu

calul.
Accesul în zonă (din
România). Cel mai rapid
este accesul cu avionul
- Timişoara are legături
directe cu aproape toate
oraşele mari. Cel mai
adesea veţi folosi însă
maşina proprie; în acest
caz, turiştii din sudul ţării
au accesul cel mai rapid
dinspre Drobeta Turnu
Severin şi Orşova, iar
cei din nord şi est prin
Timişoara şi Lugoj. Cu
autobuzele şi autocarele: există legături
din diverse oraşe ale ţării
spre Timişoara, Arad sau
chiar Orşova sau Reşiţa.
Cu trenul accesul este
uşor – gările de interes
pentru turişti sunt cele
din Timişoara, D.T. Severin, Orşova, Băile Herculane.
În interiorul regiunii, vă
puteţi mişca uşor cu
maşina proprie dar şi cu
autocarul sau autobuzul; spre Dunăre pleacă
două şosele importante:
una prin Oraviţa – Moldova Nouă şi alta via

Caransebeş – Herculane – Orşova (de pe
ambele rute aveţi şi acces la o mulţime de alte
obiective!). Există multe
curse de autobuz din
Timişoara spre Banatul
Montan; staţii importante
sunt şi Caransebeş,
Orşova, Reşiţa şi Lugoj.
Cu trenul puteţi ajunge
în multe localităţi, principalele noduri de cale
ferată sunt Timişoara şi
Caransebeş.
Pentru accesul spre
malul sârbesc al Dunării
este indicat accesul
auto. Există două treceri
ale frontierei: la vest de
Clisură pe la Naidăş
(lângă Oraviţa), veţi
trece apoi cu bacul la
Banatska Palanka –
Ram şi continuaţi spre
zona interesantă de la
Golubac şi Donji Milanovac; la est de Clisură
puteţi trece peste barajul hidrocentralei de la
Porţile de Fier. Există şi
tren Bucureşti – Belgrad
via Timişoara.

Distanțe
de la Timişoara
... spre oraşe învecinate regiunii
Bucureşti - 550 km
Cluj-Napoca - 320 km
Iaşi - 690 km
... spre oraşele mari din regiune
Drobeta Turnu Severin - 220 km
Orşova - 190 km
Băile Herculane (via Lugoj –
Caransebeş) - 180 km
Caransebeş - 100 km
Moldova Nouă - 160 km
Oraviţa - 110 km

Parcul Naţional Cheile Nerei –
Beuşniţa, P.N. Cheile Caraşului

P.N. Valea Cernei

Cheile Carașului
Valea Cernei

Cheile Nerei –
Cascada Beuşniţa

Porţile de Fier (Romania)
Djerdap (Serbia)

P.N. Djerdap, Serbia

Parcul Natural Porţile de
Fier, Romania

