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,,Vrei sa pasesti pe istorie la propriu ? Vino in Tara Hategului, taramul mitic al dacilor, unde fiecare pas 
strabatut scoate la lumina o poveste demult uitata despre stramosii nostri.                                                          
Un tinut de basm, in inima muntilor Retezat, care adaposteste ruine antice, fortificatii din Evul Mediu, 
biserici de piatra si cea mai mare densitate de situri culturale din tara.                                                                  
Iar daca acestea n-ar fi, tot s-ar povesti, fiindca mult inainte sa fie oamenii din partea locului, existau 
dinozauri, ale caror istorie poate fi descoperita in geoparcurile din Hateg “ 

 

TRASEU : Oradea – Deva – Orastie – Sarmizegetusa Regia – Orastie – Simeria- Hateg- 
Santamaria Orlea – Malaiesti – Cascada Lolaia – Hateg – Densus  – Sarmizegetusa Ulpia Traiana 
– Hunedoara – Oradea  
 
 

Ziua 1 :  Oradea – Deva – Orastie – Sarmizegetusa Regia – Orastie – Simeria 
Intalnire cu ghidul la ora 06:00 in Parcarea de la Casa de Cultura. Plecarea spre Deva.  
Sosire la Deva aproximativ la ora 10:00                                
Prima oprire va fi la Cetatea Devei, una dintre cele mai importante fortificatii medievale din 
Transilvania. Cetatea Devei este situata pe un con vulcanic format din andezite neogene, la altitudinea 
de 378 metri, in locul în care Muresul formeaza un defileu intre Muntii Apuseni si Muntii Poiana Rusca, 
pe Dealul Cetăţii din municipiul Deva. 
Istoria Cetatii Deva este insotita de numeroase mituri si legende, despre zane, pitici, balauri si voinici, 
despre tunelurile subterane care ar duce spre Castelul Corvinilor din Hunedoara. 
Prima atestare documentară a Cetatii Devei (Castrum Deve) dateaza din anul 1269.  
Haideti sa ii descoperim misterele.  
Urcam cu telecabina pana la o altitudine de 371 m, unde pe urmele unei fortificatii daco romane a fost  
construita cetatea. Telecabina este singurul ascensor inclinat din Romania, iar din punct de vedere al 
lungimii traseului - 278 metri si a diferentei de nivel - 158 metri este primul din Europa.  
De pe zidurile cetatii putem admira privelisti de o rara frumusete asupra imprejurimilor. 



Dupa ce vizitam cetatea ne intoarcem la autocar si plecam spre urmatoarea oprire care va fi la Muzeul 
Civilizatiei Dacice si Romane. 
Muzeul functioneaza in palatul Magna Curia, cunoscut si sub numele de Castelul Bethlen, un monument 
de arhitectura situat la poalele Cetatii Deva  inclus pe Lista Monumentelor Istorice. 
Din anul 2012, în curtea Palatului Magna Curia, functioneaza un Lapidarium in aer liber care 
adaposteste o colectie de monumente, apartinand epocilor: preistorie, dacicas ii romana, provenite din 
cercetarile arheologice de la Baia de Criş, Cetatile Dacice din Muntii Orăștiei, Capitala Daciei Romane - 
Ulpia Traiana Sarmizegetusa, Micia, Germisara, Aquae sau din descoperiri intamplatoare.  
Zona de Lapidarium a fost completata ulterior cu alte doua corpuri care adapostesc monumente romane 
grupate pe doua teme majore „Arhitectura civila romana si Arhitectura funerara romana”.  
Plecam apoi spre urmatorul obiectiv turistic Sarmizegetusa Regia –capitala statului dac, construita 
probabil la mijlocul secolului I î. Hr. 
Cetatea de pe Dealul Grădiştei este cea mai mare dintre fortificatiile dacice.  
Aflata pe varful unei stanci, la 1.200 de metri inaltime, fortareata a fost centrul strategic al sistemului 
defensiv dac din Muntii Orastiei, si cuprindea sase citadele. 
Sarmizegetusa Regia (resedinţa regala) a fost capitala si cel mai important centru militar, religios si 
politic al statului dac inainte de razboaiele cu Imperiul Roman. 
A fost nucleul unui sistem defensiv strategic format din sase fortarete dacice din Muntii Orastiei, folosit 
de Decebal pentru aparare contra cuceririi romane.  
Cele sase fortarete (Sarmizegetusa Regia, Luncani - Piatra Roşie, Costeşti - Blidaru, Costeşti - Cetăţuie, 
Căpâlna şi Băniţa) care au format sistemul defensiv al lui Decebal, fac acum parte din patrimoniul 
cultural mondial UNESCO. 
Dupa cucerirea Daciei si inglobarea ei in Imperiul Roman, capitala a fost mutata la Ulpia Traiana 
(Sarmizegetusa), aflata la peste 40 de km departare.  
Incinta cetatii este impartita in in doua parti distincte: cetatea ,folosita drept refugiu in vreme de razboi si 
zona sacra, dominata de marele sanctuar circular din piatra.  
Cu greu ne desprindem de aceasta minune si pornim spre urmatoarul nostru obiectiv turistic de azi: 
Orasul Orastie. 
Facem o scurta plimbare prin centrul vechi al orasului, numit „Ora șul sașilor”. 
Orasul este atestat documentar din anul 1224.  
Majoritatea obiectivelor importante din Orastie se afla in centrul orasului, deci poti fi descoperite lejer la 
pas. Asadar va poftesc sa descoperim orasul impreuna si sa ne bucuram de tot ceea ce vom vizita. 
Acest oras linistit este un adevarat muzeu in aer liber cu foarte multe atractii turistice: Cetatea formata 
din Biserica Reformata și Biserica Evanghelică Luterana; Catedrala Ortodoxa „Sfinții Arhangheli 
Mihail și Gavriil”, Muzeul de Etnografie si Arta Populara, Monumentul ambiental „Izvorul de Aur al 
Dacilor”, Primaria, Sinagoga, Statuia Regelui Burebista, Monumentul lui Decebal, Monumentul lui 
Aurel Vlaicu, Monumentul lui Nicolaus Olahus, Biserica Ortodoxa Adormirea Maicii Domnului, 
Biserica Romano-Catolica „Manastirea Franciscana”, Monumentul „Palia”  
Inaintam printre stradute, admiram casele sasesti si in scurt timp ajungem la autocar . 
Cazare la hotel in Orastie, cina.  
 
Ziua 2 : Orastie – Simeria – Strei – Hateg - Santamaria Orlea – Malaiesti – Lolaia – Hateg  
Dupa micul dejun plecam spre Strei. Pe traseu la iesirea din Orastie , pe culmea Turdasului, strajuieste 
falnic Monumentul „Semn Dacic” ,inchinat lui Decebal iar dealul din apropiere este Satul Dacic. 
O sa ne intoarcem in timp si o sa admiram casutele traditionale si biserica de lemn din sat. 
Urmatoarea 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. 
Urmatoarea oprire va fi la Geoparcul Dinozaurilor Tara Hategului . Va fi o alta intoarcere in timp 
prin Tara de dincolo de vremi.    . 



Este un teritoriu aparte care va invita sa parcurgeti un veritabil Drum prin vremi, prin istoria planetei 
Pamant si istoria omului. 
O sa vedem mai multe specii de dinozaur. Tara Hategului a ajuns notorie pe plan mondial 
datorita dinozaurilor pitici care au populat zona. 
De asemenea, aici s-a descoperit si Balaurul bondoc. Balaurul bondoc este unul dintre dinozaurii unicat 
in intreaga lume, un carnivor feroce cu pene care popula teritoriul ce forma Insula Hategului cu cca. 70 
de milioane de ani in urmă. 
Dupa aceasta scurta vizita 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.  Cazare in Hateg , hotel 3* , cina 
 
Ziua 3 : Hateg – Densus – Sarmizegetusa Ulpia Traiana – Hunedoara – Oradea  
Dupa micul dejun plecam spre Biserica Sfântului Nicolae de la Densus. Un loc fascinant, intr-un decor 
de poveste. Ridicata in secolul XIII, este cea mai veche biserica de rit bizantin din Romania, in care inca 
se mai tin slujbe. Nicolae Iorga spunea ca este "o biserică fără pereche în toată românimea„. 
Construita din piatra slefuita, coloane romane de sustinere si bolovani verticali adusi de la 
Sarmizegetusa Ulpia Traiana, biserica este o adevarata bijuterie si reprezinta punctul de atractie numarul 
unu in Tara Hategului. De altfel, cand intri pe poarta lacasului ai senzatia ca pasesti intr-o lume magica, 
cu flori, pomi fructiferi, morminte, iar in capatul tuturor acestora troneaza cladirea bisericii. 



  
 
Biserica poartă hramul Sfântului Nicolae. Oficial, lacasul de cult a fost ridicat in secolul al VII-lea, iar in 
secolul al XIII-lea au aparut adăugiri si imbunatatiri. Sunt insa unii istorici care sustin ca la Densus a 
fost, la inceput, un templu roman dedicat zeului Marte, templu transformat apoi in biserica.  
Cu greu ne desprindem de acest loc si plecam spre urmatoarul nostru obiectiv turistic de azi, situl 
arheologic Ulpia Traiana Sarizegetusa . 
Colonia Ulpia Traiana a fost intemeiata dupa cucerirea Daciei de catre imparatul Traian, intre anii 108-
110. Forma era una obisnuita pentru acea vreme la romani, adica un patrulater cu laturile rotunjite, pe o 
suprafata de 32,4 ha. Zidul era construit din blocuri de piatra cioplite, imbinate cu mortar. Daca in 
interior se aflau cladirile administrative si religioase, in afara se aflau case, gospodarii, unele temple, 
precum si cimitirele. Numele complet al orasului era Colonia Ulpia Traiana Augusta Dacica 
Sarmizegetusa. 
In apropierea castrului la 8 km distanta ,este pasul Poarta de Fier a Transilvaniei ,drumul care uneste 
Ardealul (Tara Hategului, orasul Hateg ) cu Banatul (orasul Caransebes). 
Dupa aceasta vizita, plecam spre Hunedoara.  
Vizitam Castelul Huniazilor- cetatea medievala a Hunedoarei, unul din cele mai importante 
monumente de arhitectura gotica din Transilvania.Ridicat in secolul al XIV lea, pe locul unei vechi 
intarituri, pe o stanca la picioarele careia curge paraul Zlasti, Castelul Hunedoara este o constructie 
impunatoare, cu acoperisuri inalte si divers colorate, cu turnuri si turnulete, ferestre si balcoane 
impodobite cu dantelara pietrei cioplite. Una dintre cele mai mari si vestite proprietati ale lui Iancu de 
Hunedoara.   
Monumentul are un farmec aparte datorat stilurilor de construcţie diverse, a prezenţei unor inovaţii în 
plan militar şi civil, precum şi vieţii tumultoase de curte care l-a animat vreme de peste 400 de ani. 
 
Cu aceasta vizita incheiem circuitul nostru in Tara Hategului. Dupa vizita  plecam spre Oradea. Sosire in 
Oradea la orele serii. 
 

Pentru cei care au pasit prin ,,Tara de dincolo de vremi “ si care s-au lasat vrajiti de mirajul locurilor , 
daca aceste locuri v-au incantat privirea si inima, o sa  pastrati amintirile, dar mai ales o sa va trezeasca 
dorul si dorinta de a reveni in Tara Hategului. 

                                  _______________________________________________________ 
 
Servicii  asigurate : -     transport cu autocar modern  3* 

- 2 noapti cazare cu  demipensiune la Hotel  3* (1 noapte in Orastie si 1 noapte in Hateg) 
- ghid insotitor 

                   
 Nu  sunt  incluse  in pret  
Intrarile la obiectivele turistice  
- Cetatea Devei  - urcare cu telecabina =  20 Ron/adult . Copil / pensionari =10   Ron 
- Deva  - Muzeul Civilizatiei Dacice si Romane = 20 Ron/pers. /adult.  = 4 Ron/pers./ copil/pensionari                                                     
- Sarmizegetusa Regia   = 15 Lei /adult  . Copil/ pensionari  = 5 Lei 
- Geoparcul Dinozaurilor Tara Hategului  = 2 lei /pers. 
- Biserica Santamaria Orlea  = 5 Lei /pers. Pret de grup 
-Parcul Natural Retezat  = 10 Lei /pers.  
- Cetatea Malaiesti = 5 Lei /pers. 
- Biserica Sf.Nicolae Densus ….. 
-Simeria-Parcul Dendrologic = 4 Lei/adult ; Copil/pensionary = 2 Lei  
- Castrul Ulpia Traiana Sarmizegetusa = 15 Lei /adult  . Copil/ pensionari  = 5 Lei 
- Intrare la Castelul Huneazilor (grup organizat )  = 26 Ron/pers./adult  

                                                                        = 10 Ron /pers./pensionar 
                                                                              =   5 Ron /pers./copil   



 
 

PERIOADA  18.06 – 19.06.2022   

PRET  / persoana  Grup 40 pers. 

Camera Dubla / Tripla 620    RON 

Camera Single – la cerere  
-----    RON 

 
* Pret calculat pentru un grup de 40 persoane 
* Supliment pentru grup de 30 persoane = 20 Ron/pers. (la autocar) 
* Suplimentar pentru un grup de 19-15 persoane = 20 Ron/pers. (la microbus) 
 
 
CONDITII  DE  INSCRIERE / RETRAGERE –conform Contractului de Prestari Servicii Turistice 
 
OBSERVATII : 
 
Conditii de inscriere / anulare / penalizari: 

- avans de 30 % din contravaloarea pachetului  turistic . 
- diferenta de 70% 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 ! 
                      
 

 
                                       
 
 
                                         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  

 
 

 
 
 

 
 


