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               Calator in  Romania  -Intoarcerea in timp  
                  Istorie si vin in judetul Arad  
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Exista cateva locuri rare din România despre care multi dintre noi nici nu am auzit. Sunt locuri de o 
frumusete incredibila, atat prin unicitatea peisajelor, cat si prin multitudinea de experiente pe care le ofera. 
Sunt locuri nestiute de toata lumea, pe care noi va propunem azi sa le descoperiti.      
    
                                                       
TRASEU : Oradea – Arad  – Lipova – Radna- Savarsin  –Soimos –Paulis - Minis – Ghioroc – Siria - 
Pancota – Chisineu Cris - Oradea 
 

Programul excursiei :  
Intalnire cu ghidul la ora 07:00 in Parcarea de la Casa de Cultura . Plecarea spre Radna. 
Pe traseu facem o scurta oprire la Monumentul Eroilor de la Păuliș . 
Monumentul Eroilor de la Paulis a fost ridicat in cinstea soldatilor din „Detasamentul Paulis” care au 
murit in luptele pentru apararea defileului Muresului in septembrie 1944. 
Eroii de la Paulis spuneau : ,,zile si nopti ne-a batut artileria lor .Am rezistat ca prea ne era draga TARA !  
Dupa scurta oprire la Paulis,continuam traseul spre Savarsin pentru a vizita castelul. 
Castelul Savarsin, cu o istorie de 5 secole, este astazi resedinta privata a familiei regale a României. 
Cumparat in 1943 de Regele Mihai, castelul a fost confiscat de comunisti dupa abdicarea din 1947. Pana 
in 2001, cand i-a fost restituit Regelui. 
Incepem vizita la castel cu o plimbare in Parcul Regal si admiram cateva dintre cele mai frumoase locuri 
ale Parcului Regal: helesteul, aleea care duce la helesteu si podul de peste apa, arcada cu glicine, Micul 
Pavilion ridicat in secolul al XVIII-lea, Gradina Ascunsa, Aleea Lunga, Fantana Toscana, Gradina de 
trandafiri a Reginei. 
Din parcul castelului putem admira frumoasa cladire a castelului. Construit intre 1650-1680, refacut la 
inceputul secolului al XIX-lea, in stil neoclasic si prevazut cu etaj si balcon, cladirea castelului a suferit in 
cursul deceniilor multiple transformari interioare si exterioare.  



Ne indreptam apoi spre Satul Regal. Printre atractiile pe care le veti regasi în Satul regal se numara: 
Muzeul Regal al Automobilului, Atelierul Auto al Regelui Mihai, Casa Musafirilor, Casa Ceaiului, 
precum si Magazinul de Suveniruri. 
Incheiem vizita la castel si continuam traseul spre Radna.  
Sosire in Radna aproximativ la ora 13:00 . Al treileaea obiectiv de azi este Manastirea Romano-Catolica 
Sf.Maria Radna.   
In anul 1325 Regele Ungariei Carol Robert de Anjou construieste la Lipova o manastire si o biserica 
inchinata Sf. Ludovic de Toulouse, unchiul sau. Amandoua sunt incredintate calugarilor franciscani. 
Ulterior Maria Radna devine principalul loc de pelerinaj al Diecezei Romano-catolice de Timisoara.                                                     
Biserica de o rara frumusete, are altarul din marmura de Carrara. In anul 1992, Papa Ioan Paul al II-lea a 
conferit bisericii titlul de basilica. 
In Bazilica Maria-Radna, principalul loc de pelerinaj al romano-catolicilor din vestul tarii, se afla o icoana 
facatoare de minuni. Icoana tiparita pe hartie in tipografia Remondi din Bassano del Grappa (provincia 
Vicenza), care o infatiseaza pe Sfanta Fecioara Maria, a ajuns la Radna în 1668. Astfel, în 2021 se 
împlinesc 353 de ani de cand icoana a ajuns pe aceste meleaguri.  
Dupa slujba, credinciosii culeg din padurea de stejari din spatele manastirii, niste muguri albi asemuiti cu 
lacrimile Fecioarei Maria, care, spun enoriasii, ii feresc, miraculos, de necazuri si din care se face mir. 
Puteti cauta si dumneavoastra “lacrimilor Maicii Domnului” .Se spune ca cei care tin acasa aceste bobite 
si beau apa in care sunt pastrate, se vindeca de boli. 
Dupa aceste binecuvantate momente, pecete pentru suflet ,plecam de la Manastirea Maria Radna cu 
autocarul spre urmatorul obiectiv al nostru de azi- Cetatea Soimos . 
Drumetia spre Ceratea Soimos ne duce intr-un loc incarcat de istorie, totodata si punct de belvedere 
aparte, de la care putem admira raul Mures iar in zare orasul Lipova.  
Cetatea, considerata una dintre cele mai frumoase constructii medievale din tara, si cea mai bine pastrata 
din cele care se mai pot vedea in judetul Arad, se afla  pe un deal, la o inaltime de 220 m.  Un loc de 
drumetii in weekend, mai ales ca cetatea are legende fascinante iar imprejurimile – o frumusete aparte.  
Cetatea Soimos domina si acum imprejurimile, chiar daca zidurile sale sunt in ruina. 
Cetatea a fost construita in anul 1271 de catre banul Severinului. In secolul XV stapanea in jur de o suta 
de sate din comitatele Arad si Timis. 
Potrivit traditiei, numele ei vine de la o indeletnicire care a făcut-o faimoasa în Evul Mediu, si anumne 
cresterea soimilor.  
 
Traseul cu un grad de dificultate redus, creat pentru orice nivel de pregatire fizica  si/sau  persoanelor 
lipsite de experienta in ceea ce privesc traseele montane !  
ATENTIE,  pe traseu turistic, va rugam frumos sa purtati incaltaminte corespunzatoare. ( incaltaminte cu 
talpa profilata , nu neteda pentru a preveni alunecarea )                                                                                                                                            
Poteca nu este dificila, nu are mari diferente de nivel iar drumetia este foarte frumoasa din punct de vedere 
peisagistic.        
Dupa acesta frumoasa plimbare, ne intoarcem la autocar si plecam spre un alt obiectiv interesant: 
Podgoria Minis.  
 
Descoperim azi Drumul vinului in podgoria Miniș-Măderat Podgoria Minis-Maderat este una dintre cele 
mai vechi podgorii de pe teritoriul Romaniei. Aceasta este situata la 20 km distanta de municipiul Arad pe 
dealurile adapostite de marginea vestica a Muntilor Zarandului si se intinde pe o suprafata de aproximativ 
2700 ha. Are o lungime de circa 50 km si o latime cuprinsa intre 1- 4 km. 
Numeroase marturii arheologice si istorice atesta ca viticultura a ocupat un loc important in viata 
localnicilor din aceasta zona.  
Cele mai vechi documente de atestare istorica a podgoriei Aradului dateaza din prima jumatate a secolului 
al XI-lea. Localitatea Minis apare prima data pe o harta viticola in anul 1212. 



Cu conditii climatologice si solul exceptional pentru viticultura, podgoria Minis-Maderat, a dat nastere 
vinurilor de o calitate deosebita, renumite in Europa deja de la mijlocul secolului al XVIII-lea si preferate 
ale Curtii Imperiale de la Viena. 
Vita de vie, formata din soiuri nobile, europene clasice si autohtone, albe (Muscat Ottonel, Sauvignon 
Blanc, Feteasca Regala, Mustoasa de Maderat) si rosii (Pinot Noir, Merlot, Feteasca Neagra, Burgund 
Mare). 
Fiecare vin are o poveste, rolul nostru este de a o dezvalui. Va invitam sa o descoperiti ! 
Dupa ce vizita podgoria, optional facem o degustare. (3 tipuri de vin la degustare si un tip de spumant ). 
Dupa degustare , cu chef si voie buna plecam spre urmatorul nostru obiectiv Siria. 
Siria este cea mai veche localitate din Romania, atestata din anul 1169, sub denumirea de Serenia. 
Denumirea maghiara este "Vilagos" iar cea germana este "Hellburg" ceea ce inseamna luminat sau satul 
luminos.  
Intr-adevar cred ca Dumnezeu a luminat aceste locuri unde s-au nascut mari romani cum ar fi: 
compozitorul Emil Montia, scriitorul Ioan Rusu Sirianu si marele Ioan Slavici. 
Muzeul “Ioan Slavici”  si Muzeul “Emil Montia”  amintesc de doua mari personalitati ale culturii 
nationale, a caror activitate este evocata in cadrul expozitiilor permanente ale muzeului amenajat in 
Castelul Bohus, monument de arhitectura construit in stil neoclasic si datat din anul 1838. 
Aacest obiectiv turistic este ultimul pe care il vizitam azi.  
In drumul nostru spre casa admiram in trecere din autocar ruinele Cetatii Siria situata la 500 m inaltime  
pe Dealul Cetatii ,de unde domina regiunea din jurul localitatii Siria. 
Cetatea strajuieste malul drept al Muresului si este atestata documentar din sec. al XIII-lea.  
Dupa atata colindat plecam spre casa. Sosire la Oradea la orele serii. 
                    _______________________________________________________ 
 
Servicii  asigurate : -     transport cu autocar modern  3* 

-     ghid insotitor 
                   
 Nu  sunt  incluse  in pret  

- Intrarile la obiectivele turistice :  
- Castelul de la Savarsin = / pers./adult  ; = Ron /pers./pensionary si copii  
- Crama Podgoria Minis – degustare de vinuri    = 50 Ron/pers .Pret de grup. 

Degustarea cuprinde : 5 vinuri + platou rece + 1 ½ vizita in podgorie  
- Muzeul Ioan Slavici   = 4 Ron/pers. /adult.  
-                                    =  2 Ron/pers./ pensionari si copii 

 
 

DATA   28 .08. 2022 

PRET  / persoana  Grup 40 pers. 

Camera Dubla / Camera Tripla 170    RON 

 
* Pret calculat pentru un grup de 40 persoane 
* Supliment pentru grup de 30 persoane = 10 Ron/pers. 
* Supliment pentru grup de 25-15 persoane = 20 Ron/pers 
 
CONDITII  DE  INSCRIERE / RETRAGERE –conform Contractului de Prestari Servicii Turistice 
 
OBSERVATII : 
 
Conditii de inscriere / anulare / penalizari: 

- avans de 30 % din contravaloarea pachetului  turistic  
- diferenta cu 7 zile inainte de plecare. 



 
Penalizari :                                                                                                                                             

a) 50% din pretul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face cu mai mult de 30 de zile 
calendaristice inainte de data plecarii;                                                                                                      
 b) 80% din pretul pachetului de servicii, dacă renuntarea se face in intervalul  16-30 de zile inainte de 
data plecarii;                                                                                                                                          
c) 100% din pretul pachetului de servicii, dacă renuntarea se face intr-un interval mai mic de 16 zile 
inainte de plecare sau pentru neprezentarea la program;                                                                         
 

• Prezentul document constituie anexa la contractul de prestari servicii. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


