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TRASEU : Oradea – Deva – Hateg – Strei – Malaiesti - Petrosani – Pestera Bolii – Canionul Banita 
– Hateg – Simeria – Banpotoc – Orastie - Geoagiu Bai – Deva – Brad – Beius – Oradea  
 

Ziua 1 :  Oradea – Deva – Hateg – Strei –- Petrosani – Pestera Bolii – Canionul Banita – Hateg 
Intalnire cu ghidul la ora 06:00 in Parcarea de la Casa de Cultura. Plecarea spre Petrosani.  
Prima oprire va fi la Strei , in apropiere de Hateg. Aici vom vizita Biserica Ortodoxa ,,Adormirea Maicii 
Domnului”. Este unul dintre cele mai vechi monumente ale arhitecturii romanesti. Pe locul 
monumentului medieval, au fost descoperite vestigiile unei villa rustica romane. In secolul XIII, aici 
sunt atestate o curte cneziala si biserica de curte cu hramul Adormirii Maicii Domnului, construita din 
piatra.  
Dupa vizitarea cetatii continuam calatoria spre Petrosani.  
Urmatorul obiectiv turistic de azi este Pestera Bolii. Situata in partea de nord a orasului Petrosani, pe 
drumul ce leaga Valea Jiului de Tara Hategului, in locul unde se intalnesc Muntii Retezat cu cei ai 
Sebesului. Pestera incepe acolo unde Paraul Jupaneasa se pierde in pachetul de calcare jurasice printr-un 
portal spectaculos de 20 m la baza si 10 m inaltime. Este singura pestera din tara care este strabatuta pe 
toata lungimea ei (466 m ) de un rau , iar in acelasi timp este singura pestera unde, din cauza curentului 
de aer ce o strabate permanent, nu s-au format stalactite si stalacmite. Dupa ce vizitam pestera ne 
intoarcem la autocar si plecam spre urmatorul obiectiv turistic Cheile Banitei. 
La doi kilometri distanta de Pestera Bolii, desprins dintr-o alta lume se gaseste canionul carstic de la 
Banita, un loc de o frumusete rara.  
Desi scurte 200-300 m , Cheile Banitei sunt extrem de spectaculoase. Ele au rezultat din surparea 
tavanului unei foste pesteri. Paraul Jupanesei a sculptat , candva, pestera in calcare mezozoice, dand 
nastere unor forme meneandrate.  
Traseul este unul de dificultate usoara, care va fi parcurs prin apa. 
Va recomandam incaltaminte pentru apa  
Durata  traseului : aproximativ 1 ora dus-intors. 
Dupa aceasta mini aventura, ne intoarcem la autocar ,de unde impreuna cu cei care nu s-au  aventurat  sa 
intre in apa din Cheile Banitei , plecam cu autocarul spre Hateg.  
Ajunsi la Hateg vom face o plimbare in Rezervatia de Zimbri Slivut. Rezervatia este printre primele 
locuri din Europa unde traieste zimbrul . A fost infintata in anul 1958, cand o pereche de zimbri- 
Podarec si Polonka- a fost adusa din Polinia.  
Hateg este prima locatie de pe teritoriul Romaniei in care a fost introdus zimbrul european (Bison 
bonasus) ,disparut din fauna tarii dupa anul 1852.  Cazare si cina in Hateg , hotel 3* . 
 



Ziua 2 : Hateg – Malaiesti- Cascada Lolaia – Sfanta Maria Orlea – Tronul strabunilor -Hateg 
Dupa micul dejun plecam spre Santamaria –Orlea. Aici vizita Biserica reformata Santamarie-Orlea.  
Construita de familia Candea in anul 1311. 
Biserica a fost construita in stilul cistercian al epocii romanice tarzii. Este o constructie simpla de 
dimensiuni impresionante.  
”Această biserică a fost închinată spre cinstea Fericitei Născătoare, anul Domului 1311”.  
La inceput biserica avea in interior zece picturi murale cu motivul crucii. Odata cu schimbarile 
confesionale ale comunitatii , a devenit ortodoxa si a fost repictata intr-un stil ce imbina elemetele 
bizantine cu cele occidentale. Mai tarziu fiind transformata in biserica reformata , picturile au fost 
acoperite cu var. Astazi frescele din biserica sunt scoase la lumina si sunt considerate cel mai vechi 
ansamblu pictural pastrat din tara, devansand cu jumatate de veac decorul iconografic al bisericii 
„Sfântul Nicolae” de la Curtea de Argeş. 
Continuam calatoria noastra spre Malaiesti pentru a descoperii frumusetea Cetatii de la Malaiesti.  
O fortareata cu sase ,,etaje” . Cetatea de la Malaiesti a fost ridicata spre sfarsitul secolului al XIL-lea 
de familia cneziala Saracin.  
In prezent in turnul cetatii pot fi admirate armuri, arme , scuturi si blazoane, inclusiv stema Corvinilor. 
Caci legenda spune ca familia Saracin a fost considerata de Ioan Corvin una dintre familiile cele mai de 
incredere. 
La doar cativa kilometri distanta de Cetatea Malaiesti, intram in Parcul National Retezat, pentru o 
drumetie usoara , spre Cascada Lolaia (aproximativ 2 ore ) 
Un peisaj slbatic ca-n povesti si o priveliste spectaculoasa – asta pot gasi turistii care ajung la Cascada 
Lolaia.  
Aceasta atractie naturala impresionanta se gaseste in judetul Hunedoara, in Parcul Naţional Retezat, 
considerat cel mai frumos parc national din Romania.  
Cascada Lolaia se afla la o altitudine de 1.050 de metri si s-a format pe paraul Nucşoara, care colecteaza 
apele a patru vai glaciare din Parcul National Retezat, si anume Stănişoara, Pietrele, Valea Rea şi 
Galeşu.  
Cascada da un farmec aparte peisajului salbatic din zona, indiferent de anotimp, si îi impresioneaza pe 
turisti prin frumusetea sa. 
La intoarcere ne vom opri desupra satului Nucșoara pentru una din cele mai frumoase panorame din 
zona.  
Traseul este unul de dificultate usoara,  
Important  : Va recomandam incaltaminte de munte  
Durata  traseului : aproximativ 2 ora dus-intors. 
 
Dupa aceasta mini aventura, ne intoarcem la autocar ,de unde impreuna cu cei care nu s-au  aventurat  sa 
vina la cascada , plecam cu autocarul spre Hateg.  
In apropiere de Hateg, facem o scurta plimbare prin padure pana la Tronul Strabunilor . Un megalit cu 
o vechime de peste 32 de milioane de ani, ale carui mistere au ramas nedeslusite pana azi.  
Ce a surprins pe toti vizitatorii este cantitatea imensa de energie pe care Tronul Strabunilor o emite.   
Un studiu stintific efectuat de o universitate din Viena a stabilit ca megalitul are o vibratie de 110.000 
nanotesla, mult peste cea inregistrata la o parte din piramidele egiptene, care este in jur de 80.000 
nanotesla.  
Legendele spun ca insusi marele Deceneu (preot,filosof, astronom,si sfatuitor a lui Burebista) ar fi trecut 
pe la Tronul lui Dumnezeu, fiind uimit de energia pe care o emana. 
Dupa aceasta experienta uimitoare, ne intoarcem la hotel in Hateg. Cina si cazare hotel 3*. 
 
Ziua 3 : Hateg – Simeria – Banpotoc – Geoagiu Bai – Deva – Brad – Beius – Oradea  
Dupa micul dejun plecam la Banpotoc unde vizitam una dintre cele mai spectaculoase gradini din 
Romania – I Giardini di Zoe si Villa Vinci  : un coltisor de rai italienesc in Romania.  



Cu greu vei putea crede că esti in Romania si nu intr-o gradina eleganta din Toscana!  Aceasta bucatica 
de paradis se afla in satul Banpotoc de langa Deva. O vizită aici te deconecteaza cu totul, caci te 
transporta fară voia ta in alte locuri si timpuri, in gradina vreunui print de Medici, Bine ai venit la Villa 
Vinci – I Giardini di Zoe , cu siguranta cel mai italienesc loc din intreaga Romanie! 
Gradina a fost gandita si creata cu pasiune de Giovanni Salvatelli, un om de afaceri italian care si-a 
desfasurat activitatea in Romania si s-a indragostit de tara noastra. A numit mica portiune desprinsa din 
paradis I Giardini di Zoe , gradinile lui Zoe, după nepotica lui. Si a vrut sa le deschida publicului pentru 
a ne putea bucura toti de frumusetea pe care a creat-o si a ne lua energie din acest loc deosebit. 
Un loc de vis. O sa ne plimbam pe aleile elegante, printre chiparosi si tot felul de plante aranjate 
armonios, sa admiram fantanile dichisite sau sa ne intindem la vorba pe o bancuta, pierduti în peisajul 
italienesc. Cu greu ne desprindem de aceasta minune si pornim spre urmatoarul nostru obiectiv turistic 
de azi: Statiunea Geoagiu Bai, una dintre cele mai vechi exploatari balneara din tara noastra. 
Proprietatile apelor curative ale statiunii sunt cunoscute inca de pe vremea dacilor. 
Astazi vom face o scurta plimbare prin Baile Geoagiu si vom afla povestea mai multor obiective 
turistice. Statiunea este un loc plin de istorie, bogat în izvoare termale si binecuvantat cu peisaje 
montane. Fiecare loc din Baile Geoagiu are o poveste de spus.  
Izvoare de apa minerala si termala, bai romane, hoteluri cu nume de legenda, tablouri naturale cu munti, 
vai si rauri.  
Vom admira in plimbarea noastra : Baile Romane.Complexul de bai termale antice, un complex termal 
unicat in lume prin modul de organizare si amenajare a bazinelor. Izvorul termal fiind folosit de catre 
geto-daci chiar inainte de cucerirea romana. Apele avand puteri vindecatoare miraculoase datorate 
apelor termale.  
Facem apoi o plimbare usoara spre Cascada Clocota . 10-15 minute pe jos din centrul statiunii. 
Apa Clocotei colecteaza toate izvoarele termominerale din zona iar datorita temperaturii, aici cresc 
plante specifice apelor termale si vietuiesc animale din specia salamandrelor, care nu se mai gasesc in 
alte parti. 
Cascada Clocota este una dintre cele doua cascade termale unice din Romania. 
Optional iti poti relaxa picioarele in apa cascadei. Te eliberezi de energiile negative conectandu-te cu 
pamantul prin stancile netezite de apa.  
Recomandare : slapi , costum de baie si un prosop. Experienta va fi unica. 
O alta alegere excelenta este plimbarea spre Grota Haiducilor , situata in padure intr-un cadru rustic. 
Dupa o plimbare de 5-10 minute ajungi pe urmele haiducilor. Conform legendei, aceasta adaposteste o 
comoara ,ce inca asteapta sa fie descoperita.  
Plecam apoi spre centru statiunii si vizitam Capela Romanica –Rotonda. Rotonda din Geoagiu este o 
raritate in cadru arhitecturii romanice din Transilvania datorita planului circular si a materialelor de 
constructie folosite: caramida romana refolosita si foarte putina piatra de rau.  
Capela Romanica este una dintre cele mai vechi edificii de cult existente si conservate de pe teritoriul 
Romaniei. A fost construita in secolele XI-XIII, in vremea regelui Ladislau I al Ungariei, fiind astfel 
considerata cea mai veche biserica medievala din tara. 
In aceeasi curte la adapostul unor pini batrani , se paote admira o alta bijuterie medievala –Biserica 
Reformata , veche din secolul al XVI-lea. Biserica a fost ridicata in stil gotic, din caramida si pietre 
funerare romane, iar poarta de intrare in lacasul de cult este strajuita de statuetele a doi lei, vechi de 
aproape un mileniu. Biserica are un turn cu o inaltime de 20 metri. Biserica prezinta o ciudatenie: nu se 
poate urca in turn, nu are usa, nu are geamuri, nu are lucarna. Acest fapt a generat mai multe legende 
urbane privind rolul acestui turn si mai ales ce se gaseste in interiorul lui.  
Si sa incheiem plimbarea noastra prin Geoagiu intr-un spirit inovator, va invit sa vizitam Complexul 
memorial Aurel Vlaicu , ridicat in cinstea inginerului, inventatorului si pionierului aviatiei romane. 
Complexul cuprinde Casa memoriala si Muzeul Aurel Vlaicu. 
Casa natala pastreaza inca in mare parte aspectul initial, in curte se mai afla sopronul si sura din vreamea 
lui Aurel Vlaicu. 



Muzeul adaposteste o colectie de obiecte legate de activitatea de aviator si inventator a lui Aurel Vlaicu. 
Dupa ce vizitam muzeul plecam spre Orastie. In apropiere de Orastie avem ocazia sa vedem 
Monumentul lui Decebal si Satul Dac. O sa ne intoarcem in timp si o sa admiram casutele traditionale si 
biserica de lemn din sat. Pe culmea din apropiere strajuieste falnic Monumentul lui Decebal .  
La intoarcerea spre casa facem o scurta oprire la Simeria pentru a vizita Parcul Dendrologic, contruit la 
inceputul sec.al XVIII-lea , pe malul stang al Raului Mures.   
Parcul Dendrologic din Simeria este considerat de specialisti consacrati ,,un monument national in arta 
parcurilor” si totodata cea mai veche si valoaroasa colectie de plante lemnoase exotice si autohtone din 
Romania . 
Cu aceasta vizita incheiem circuitul nostru in Tara Hategului. Dupa vizita  plecam spre Oradea. Sosire in 
Oradea la orele serii. 
 
                    _______________________________________________________ 
 
Servicii  asigurate : -     transport cu autocar modern  3* 

- 2 noapti cazare cu  demipensiune la Hotel  3*in Hateg. 
- ghid insotitor 

                   
 Nu  sunt  incluse  in pret  
Intrarile la obiectivele turistice  
- Pestera Bolii  10 Ron/adult . Copil=5  Ron 
- Rezervatia de Zimbri Hateg (pret grup organizat ) = 10 Ron/pers. /adult   5 Ron/pers./copil  
- Giardini di Zoe = 10 Lei /adult  . Copil =  
- Intrare la casa memoriala Aurel Vlaicu  = 2 lei /pers. 
- Biserica Santamaria Orlea  = 10 Lei  
-Parcul Natural Retezat  = 10 Lei /pers.  
- Cetatea Malaiesti = 5 Lei  
- Biserica Sf.Nicolae Densus =  

                                                                     
 

PERIOADA  03.06 - 05 .06. 2022  

PRET  / persoana  Grup 40 pers. 

Camera Dubla / Tripla 
590    RON 

 
* Pret calculat pentru un grup de 40 persoane 
* Supliment pentru grup de 30- 25 persoane = 20 Ron/pers. (autocar) 
* Supliment pentru grup de 20 persoane = 10 Ron/pers. (microbus) 
* Supliment pentru grup de 15 persoane = 10 Ron/pers. (microbus) 
 
*Supliment camera Single = 120 Lei /2 nopti 
 
 
CONDITII  DE  INSCRIERE / RETRAGERE –conform Contractului de Prestari Servicii Turistice 
 
OBSERVATII : 
 
Conditii de inscriere / anulare / penalizari: 

- avans de 30 % din contravaloarea pachetului  turistic . 

-  Diferenta se achita cu 21 de  zile inainde de data plecarii. 

 



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;                                                                         
c) 100 % din pretul pachetului de servicii pentru neprezentarea la program indiferent de motivul invocat. 
 

• Prezentul document constituie anexa la contractul de prestari servicii.   
 
 

OBSERVATII: 
 
-tarifele de intrare la obiectivele turistice se achita la fiecare in parte in moneda locala si se pot modifica 
de catre autoritatile locale independent de agentie; 
-clasificarea pe stele a unitatilor de cazare este cea atribuita de oficialitatile din tarile vizitate, ca atare 
facilitatile camerelor sunt conforme cu standardele locale; 
- distributia camerelor la hoteluri se face de catre receptiile acestora; problemele legate de amplasarea 
sau aspectul camerei se rezolva de catre turist direct la receptie, asistat de insotitorul de grup; 
-ghidul/ conducatorul de grup poate modifica ordinea de vizitare a obiectivelor turistice fara a afecta 
structura programului; 
-agentia nu este raspunzatoare pentru pierderea sau furtul bagajelor, a actelor sau a obiectelor personale; 
in cazul in care aceste situatii nedorite apar, turistul are obligatia de a depune personal plangere la 
organele competente; 
-efectuarea partiala sau integrala a oricarei sume prin intermediul bancar reprezinta acceptarea pe deplin 
a termenilor si conditiilor prevazute in contractul de prestarii servicii turistice (disponibil pe site); 
-pentru grupuri mai mici de 30 persoane, transportul se va realiza cu minibus sau midiautocar; 
-prezentul program este parte integranta a contractului de prestari servicii turistice incheiat. 
 
 
     INFORMATII  IMPORTANTE  : 
 

• Aceste trasee sunt dedicate oricarui nivel de pregatire fizica fiind trasee cu dificultate mica  si ca 
efort de nivel mediu, motiv pentru care invitam in special persoane ce nu obisnuiesc sa participe 
la astfel de activitati, (A NU SE CONFUNDA DIFICULTATEA TRASEULUI, CU 
DIFICULTATEA DATĂ DE DURATA TRASEULUI ), fara zone periculoase, accesibil 
majoritatii turistilor 

**************************************** ********** *************************** 
 
ATENTIE  
Pentru vizitarea obiectivelor din program este nevoie sa fiti echipati cu incaltaminte cu talpa 
profilata ( nu neteda) pentru a preveni alunecarea si sa aveti la indemana: bluza / haina pentru vreme 
mai rea, recipient cu apa de baut, rucsac (nu geanta) pentru diferite articole care sa va lase mainile 
libere 
 
 
OPTIONAL 
● Bete de trekking; 
● Pastile sau unguent anti-carcel (daca  stiti că aveti probleme de genul); 



● Aparat foto; 
● Pastile de digestie, sau orice alt tip de pastile care vă pot fi de folos in diferite situatii.  
 
ATENTIE !  -  Temperatura este posibil sa fie specifica sezonului de vara / toamna, asa ca va rugam 
sa    tineti cont de acest lucru ! 

     -Temperatura in interiorul pesterii este constanta intre 9-12 grade Celsius. 
 
    IMPORTANT  - pentru plimbarea in Cheile Banitei va recomandam cisme de cauciuc  
 

• Pentru aceasta drumetie am hotarat sa fixam limita de varsta in ceea ce priveste copii, astfel 
aceasta tura se adresează copiilor cu varsta peste 10 ani  si persoanelor adulte pana in 65 de 
ani!  
                               

                                       
                                         Si in final sa nu uitam : 
,, Cand mergi in padure… 
- Nu lasi nimic in urma , doar urmele pasilor. 
- Nu iei nimic in afara de amintiri , fotografii si energie pozitiva. 
- Nu omori nimic in afara de timp  “ 
                                                                           Oameni Arbori Carti  

 

 

 

 

 

 

 


