tymes tours

tururi de oraş în Timişoara

Turul lung de oraş / big city tour
Un tur de oraş pentru cei cu
adevărat pasionaţi de istorie şi
arhitectură: petrecem minim o
jumătate de zi (6 ore sau mai
mult, până la 8 ore). Vizităm
toate cartierele vechi ale
Timişoarei:
centrul
(cartier
Cetate), Iosefin, Elisabetin şi
Fabric.
Bineînţeles că acest city tour
include şi pauze; programul este
elastic şi se poate mula pe
interesele
particulare
ale
participanţilor.

Servicii suplimentare
în completarea turului lung de oraş
Fiind cel mai lung tur de oraş, programul
ne permite o flexibilitate sporită – timpul
nu mai este o problemă!
Putem pune împreună pe hârtie un
program detaliat, sau ne putem orienta la
faţa locului – de exemplu, dacă oaspeţii se
simt brusc obosiţi, sau dacă se impune o
pauză de cafea.

Traseu şi obiective
Putem realiza acest tur de oraş în ambele
sensuri: fie centru – Iosefin – Elisabetin –
Fabric – centru, fie centru – Fabric –
Elisabetin – Iosefin – centru. Descriem mai
jos prima variantă.

✔

Vizităm centrul oraşului (cartierul Cetate),
pornind din Piaţa Unirii; densitatea de
obiective este ridicată, aici se aflau în trecut,
ca şi acum, diverse sedii administrative,
militare sau religioase cu competenţe
asupra întregului Banat. Multe monumente
vorbesc despre importanţa Timişoarei în
perioada austriacă şi, ulterior, austroungară, dar şi despre multiculturalitatea
metropolei bănăţene.
Trecem Bega spre Piaţa Maria, aflată la
limita dintre cartierele istorice Elisabetin şi
Iosefin; în zonă se află nu doar splendide
edificii Art Nouveau / Secession (în Piaţa
Plevnei din Elisabetin), ci şi biserica
reformată, de care se leagă izbucnirea
Revoluţiei Române din decembrie 1989.
Arhitectura veche este bine păstrată în
zonă, iar prezentarea cartierului Iosefin
conţine conţine atât detalii despre
arhitectură, cât şi despre poveştile din
trecut.
În continuare luăm tramvaiul (sau
taximetrul), trecem prin Piaţa Bălcescu

✔

✔
(piaţa centrală a cartierului Elisabetin, putem
opri pentru a vedea vitraliile impunătoarei
biserici neogotice) cu destinaţia: cartierul
Fabric. Recomandăm o pauză la Fabrica de
Bere, după care continuăm prin Fabric:
Piaţa Traian (înconjurată de clădiri elegante
în stil 1900 dar şi de casele pitoreşti ale
meseriaşilor şi meşteşugarilor din cartier),
biserica mileniului şi ansamblul valoros de
la parcul Poporului (parcul Coronini):
casele burgheziei, sinagoga neologă
(„maură”), podul Decebal. Trecând pe lângă
Prefectură şi UMF ajungem la Bastion.

✔

Masa la un restaurant (prânz sau
cină). Există nenumărate posibilităţi.
Restaurante bune se găsesc în centru
dar şi în Iosefin, iar în Fabric există
varianta unui meniu la Fabrica de Bere
Transportul în diferite variante (se
poate organiza cu microbuz, autocar
etc.). De obicei nu este necesar,
deoarece grupurile sunt mici.
Degustare de vin la Recaș sau
Buziaș, cu sau fără cină; putem
asigura pachete complete de servicii
Vizite la colecții memoriale sau
colecții de artă (în limita timpului
disponibil)

Turul are loc pedestru (pe jos), transferul
din Iosefin spre Fabric va fi făcut cu
tramvaiul sau taximetrul.
Durată: circa 6 – 8 ore.
Notă: Acest city tour este comandat mai
ales de către care îşi trag rădăcinile din
Timişoara, şi ale căror familii au părăsit
oraşul cu (multe) decenii în urmă;
grupurile sunt mici (2-5 participanţi) şi
doresc să cunoască intensiv oraşul.
Pentru grupurile mai mari, sau pentru
clienţii VIP putem aranja un pachet
dedicat, „Timişoara – full day package”.

click ► pagina www.tymestours.ro pentru tururi de oraş
click ► album foto dedicat acestui tur de oraş
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