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                 Circuite Romania 2022 

                                                                    Banatul Montan Banatul Montan Banatul Montan Banatul Montan si Insula Ostrovsi Insula Ostrovsi Insula Ostrovsi Insula Ostrov 
Perioada:  30.07 – 31.07.2022 

  2 zile  /  1  nopte 

Traseu : Oradea – Arad-Timisoara-Moravita-Oravita-Moldova Noua- Coronini- Insula Ostrov 
- Sasca Montana – Cheule Nerei – Lacul Ochiul Beiul ui – Cascada Beusnita- Oravita- Anina 
– Resita - Oradea 

Ziua 1. Oradea -  Insula Ostrov – Cheile Nerei - Oravita 
Plecare din  Oradea la ora 06:00 din parcarea de la Casa de Cultura spre Insula Ostrov.                                   
Sosire in localitatea Coronini aproximativ la ora 11:00. Imbarcarea pe vaporas pentru plimbarea pe Dunare 
si Insula Ostrov.                                                                                                                                                             
Insula Ostrov de pe Dunăre este una dintre cele mai frumoase oaze naturale din Banat.  Insula se află aşezată 
în mijlocul Dunării, pe partea românească, în dreptul localităţii Moldova Veche. Un loc misterios şi pustiu, 
o adevărată deltă a păsărilor, dar şi a cailor sălbatici.                                                                                                             
In plimbarea noastra pe Dunare trecem pe langa localitatea Golubac si Cetatea Golubac, una din minunile de 
pe Clisura Dunării, care arată ca un castel din povesti  

Ajunsi pe insula , facem o plimbare la Mormantul lui Attila. Este locul unde, conform legendei, se află 
îngropat Attila, cel mai mare conducător al hunilor, poreclit „Biciul lui Dumnezeu”, care a domnit între anii 
433 și 453. „Legenda spune că Attila a fost înmormântat pe o insulă, undeva pe Dunăre. Nu s-a descoperit 
locul. Cel mai înalt loc de pe insula Ostrov este o movilă de pământ, iar legendele locale spun că acolo ar fi 
mormântul lui Attila. Regele ar fi fost îngropat în trei sicrie, unul de aur, unul de argint şi unul de fier.                                                                                                                            
Pe insulă existând şi cai, este un lucru care ajută la promovarea legendei, care spune că Attila a avut un 
armăsar negru ce a găsit momântul stăpânului său.                                                                                                  
Pe insulă, în afară de cai sălbatici, se mai află egreta neagră, cormoranul mare sau stârcul roşu, lebede şi alte 
păsări. Insula are 1.600 de hectare, iar în interiorul ei se întind şi două lacuri, fără conexiune cu Dunărea, 
care ocupă de fapt cea mai mare suprafaţă. Seara, de pe digul de la Moldova Nouă, insula oferă o imagine 
feerică. Dupa plimbarea pe insula, ne intoarcem la vas si continuam plimbarea pe Dunare . Trecem pe langa 
Stanca Baba Caia si ascultam povestea ei , continuam plimbarea pe Dunare si admiram Cetatea Ladislau si 
Pestera cu Musca.  Cu aceasta plimbarea noastra pe Dunare se incheie si ne intoarcem la debarcader in 
localitatea Coronini. 



Dupa aceasta frumasa experienta pe Dunare si pe Insula Ostrov , urcam in autocar si plecam spre Cheile 
Nerei. In localitatea Sasca Montana , schimbam autocarul si ne imbarcam in masinile locale ,care ne duc in 
Cheile Nerei, pana la parcarea Ochiul Beiului. De aici incepe plimbarea noastra pietonala in cheile Nerei.  

Primele obiective din traseul nostru vor fi Lacul Ochiul Beiului si Cascada Beusnita.                                      
Ochiul Bei și Cascada Beusnita sunt două obiective importante în această fascinantă lume a legendelor, 
pentru că se completează unul pe altul. Lacul Ochiul Beiului este situat într-o zonă de o sălbăticie 
impresionantă din Parcul Național Cheile Nerei — Beusnița, la limita Munților Aninei cu Munții Locvei, la 
o altitudine de 310 metri. Forma lacului este a unui crater cu adâncimea de 3,6 metri, iar apa este atât de 
curată, încât păstrăvii care înoată în el pot fi admirați în toată splendoarea lor. Pana la lac o sa facem o 
plimbare usoara de 45 de minute pe un drum forestier si pe poteca. Dupa ce admiram lacul si ne relaxam 
putin , plecam mai departe spre Cascada Beusnita I.  Traseul dureaza aproximativ 30 de minute. De-a lungul 
intregului traseu poti admira micile cascade de travertin formate de-a lungul cursului raului Bei. Cascada 
Beusnita este considerata cea mai spectaculoasa cascada din Romania. Are o inaltime de 30 de metri si se 
desfasoara pe un front de pana la 15 metri.  Daca timpul ne permite , cei mai curajosi pot urca si la Cascada 
Beusnuita II. (drumul este putin mai dificil ,se face in aproximativ 30 de minute dus -intors). Dupa pauza de 
relaxare la cascada ne intoarcem in parcarea de unde cu autocarul plecam spre Sasca Montana. Ajunsi la 
Sasca Montana ne imbarcam pe autocar si plecam la Oravita. Sosire Oravita, cazare hotel 3* . Optional cina 
la restaurantul hotelului. 

Ziua 2. Oravita – Anina – Resita – Oradea 

Dupa micul dejun plecam in centrul vechi al orasului Oravita . Incepem vizita cu prima farmacie montana 
din Romania. Farmacia muzeu Knoblauch.                
Prima farmacie miniera din Romania, fondata in anul 1763 de Edward Winter.                                                         
Azi este muzeu de Istoria Farmaciei Montanistice, detinand o impresionanta colectie de instrumente 
farmaceutice si medicale,carti si tratate de specialitate din perioada 1682-1950.                                                   
Dupa ce vizitam farcacia mergem in centrul vechi al orasului si vizitam (exterior) ,cel mai vechi teatru de pe 
teritoriul Romaniei de astazi- Teatrul Mihai Eminescu. Construit in 1817 in stilul barocului vienez. Imita la 
scara mica vechiul Burgtheater din Viena care, fiind dezafectat la anii 1890, sporeste importanta edificiului 
din Oravita care, in acest caz, nu mai este copie ci original.                                                                               
La sfarsitul verii anului 1868, trupa Pascaly a sustinut pe aceasta scena mai multe spectacole, din trupa 
facand parte Mihai Eminescu.                                                                                                                               
Incheiem turul nostru pietonal in centrul vechi din Oravita, ne imbarcam in autocar si plecam la Gara.             
Gara din Oravita , este cea mai veche gara din Romania, construita in 1847.                                  
Ridicarea gării Oraviţei a avut loc concomitent cu construirea primului traseu feroviar din ţară, şi anume 
calea ferată Oraviţa – Răcăşdia – Vrăniuţ – Berlişte – Milcoveni – Iam – Straja – Iasenova – Roşia – 
Biserica Albă – Vracevgai – Socol – Baziaş, o investiţie de cinci milioane de florini.                                  
Această cale ferată a fost construită în perioada 1846-1854, cu doar 16 ani mai târziu decât prima linie de 
cale ferată din lume (Liverpool – Manchester 1830).                         
Edificiul era dotat cu lift-pasaj, pentru accesul la peronul aflat mai sus de nivelul străzii, acest lucru 
reprezentând tot o premieră pentru acele vremuri.                                                     
Gara Oraviţa este cel mai popular punct de plecare pe calea ferată Oraviţa – Anina, prima cale ferată 
montană din România, supranumită Semmering-ul bănăţean, datorită asemănării peisajelor pitoreşti 
bănățene cu cele austriece din pasul Semmering. La ora 11:15 ne urcam in Semmering-ul bănăţean si facem 
o calatorie de 2 ore pe cea mai veche cale ferata din Sud-Estul Europei, pe ruta Oraviţa – Anina. Ajungem la 
Anina la ora 13:15 minute aproximativ.  Cale de 34 de km, peisajele iti taie respiratia, iar viaductele te duc 
cu gandul la povestea lui Harry Potter.  Pornim intr-o aventura  pe un traseu de vis , cu peisaje minunate , 
trecand 14 tuneluri si peste 10 viaducte, in munte . De remarcat ca aceasta cale ferata se taia in stanca la 
acea vreme pe cand dinamita nu se inventase inca, iar pietrarii italieni tocmiti sa o construiasca au folosit un 
material ce iata ca rezista pana azi .  



Ajungem la Gara Anina la ora 13:15. Coboram din tren si ne imbarcam in autocar. Continuam calatoria spre 
Resita.   

Resita –simbolul fierului ,este cel mai vechi centru siderurgic al Romaniei si una dintre cele mai importante 
cetati industriale din sud-estul Europei.  Incepem vizita noastra cu Furnalul si Funicularul. Este locul de 
unde a pornit istoria industriei resitene. Aprinderea celor 2 furnale din Resita Montana a avut loc la 3 iulie 
1971 si este momentul de nastere a Uzinelor de Fier din Resita.  

Mergem apoi in centrul orasului si vizitam Podul de la Vama, construit in 1931,fiind primul pod sudat si 
nituit din Romania. Acesta facea legatura intre Resita Romana si Resita Montana, aici aflandu-se ,,vama”. 

Trecem apoi in plimbarea noastra pietonala pe langa Palatul Cultural, contruit in stil neo-brancovenesc in 
anul 1928.  Optional se poate vizita Palatul Cultural. 

Ne delectam apoi cu spectacolul Fantanii Cinetice din centrul orasului. Fantana a fost realizata din inox in 
anul 1984 de catre maestrul Constantin Lucaci.  

Incheiem vizita noastra la Resita, cu Muzeul Locomotivelor cu abur.  Admiram azi cel mai mare muzeu 
tehnic in aer liber din Europa si singurul din Romania. Construit in 1972 la aniversarea unui secol de 
productie locomotive cu aburi la Resita. Cuprinde 16 exponate din diverse epoci de constructie, cel mai 
important fiind locomotiva RESICZA, una dintre cele trei prime locomotive cu aburi construite in spatiul 
sud-est european, la Resita ,in 1872-73.                                                                                                                                

Dupa vizita continuam calatoria spre Oradea. Sosire in Oradea la orele serii. 
 
 
PRET  /persoana  
Cazare in camera dubla  
Hotel   3* 450  RON 
Grup minim 40 pers. 
* Pret calculat pentru un grup de 40 persoane 
* Supliment pentru grup de 30- 25 persoane = 20 Ron/pers. (autocar) 
* Supliment pentru grup de 20-15  persoane = 10 Ron/pers. (microbus) 
 
*Supliment camera Single = 60 Lei /pers. 
 
SERVICII  INCLUSE : 
-Transport  cu autocar clasificat 3* sau microbuz. 
-1 noapte cazare cu mic dejun bufet. 
- Plimbare cu vaporasul pe Dunare si Insula Ostrov. 
- Bilet de tren Oravita-Anina 
-vizitele cuprinse in program  
-ghid insotitor din partea agentiei pe traseu 
 
PRETUL  NU  INCLUDE : 
      -     Optional cina = 40 lei / pers  (supa+ fel de baza+ desert+apa) 

-     intrarile la obiectivele turistice :  
- Parcul National Cheile Nerei   = adulti  / elevi = 5 Lei  
- Transport Cheile Nerei , masini locale – adulti 35 Lei / copii sub 10 ani =0 Lei 
- Muzeul si Farmacia - Oravita- adulti = 10 Lei  / elevi = 5 Lei 

 
 



 
 
 
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 ! 

      
 

• 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  

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 


