
Vizităm  centrul  oraşului 
(similar  cu  turul  scurt)  dar 
apoi  continuăm  spre  vechiul 
cartier Fabric, cu arhitectura 
sa valoroasă (mult Art Nouveau / 
Secession de primă clasă!), cu 
poveştile sale şi, nu în ultimul 
rând, cu Fabrica de Bere.

Turul este gândit pentru cei ce 
au 3 – 3 ½ ore la dispoziţie şi 
vor  să  descopere  şi  altceva 
decât obiectivele „obligatorii” 
din centru.

Traseu şi obiective

Pornim de la catedrala ortodoxă din Piaţa 
Victoriei.

În  prima  parte  ne  plimbăm  prin  centrul 
Timişoarei (prin cartierul Cetate, fostul „oraş 
interior”), o zonă cu o densitate excepţională 
de  monumente  ce  vorbesc  despre 
semnificaţia oraşului în trecut şi  conexiunile 
istorice  cu  restul  Europei.  Vizităm  pieţele 
centrale –  Piaţa Victoriei,  P. Libertăţii şi 
P. Unirii; în fiecare ele prezentăm explicaţii 
despre  monumentele  importante,  dar  şi 
detalii puţin cunoscute; în principiu această 
primă parte este relativ similară turului scurt 
de oraş.

După ce vizităm resturile cetăţii – bastionul 
Theresia  –  ne  îndreptăm  spre  est,  prin 
cartierul  apărut  pe fostul  teren al  zidurilor; 
aici  se  află  Prefectura (unde  s-au  purtat 
lupte  dure  în  decembrie  1989)  precum  şi 
fosta şcoală superioară germană „Banatia” 
(azi UMF), ambele cu istorii interesante.

Dincolo de podul Decebal, cu detaliile sale 
originale (capete de elefanţi)  intrăm deja în 
Fabric,  alt  cartier  istoric  al  Timişoarei  (şi 
mult mai puţin cunoscut decât centrul).

Prima  porţiune  impresionează prin  con-
cordanţa  stilistică:  podul,  casele  masive, 
faţada  fostului  cinematograf  şi  chiar  şi 
gardul  parcului  sunt  toate  realizate  în  stil 
1900 /  Secession.  Este una dintre  zonele 
arhitecturale  cele  mai  valoroase  ale 
oraşului; deosebit de elegante sunt palatele 
burgheziei  locale  de  la  începutul  secolului 
XX. Urmează  sinagoga „maură” din Fabric 
şi impozanta „biserica mileniului”. Ajungem 
în P. Traian, fosta piaţă centrală a Fabricului; 
pe  partea  estică  se  înalţă biserica 
sârbească – zona a fost mereu extrem de 
amestecată  etnic:  români,  germani,  sârbi, 
evrei  şi  unguri  trăiau  amestecaţi  pe 
străduţele  pitoreşti.  La  final  poposim  la 
Fabrica de Bere (cea mai veche din ţară), 
unde fiecare participant are inclusă în preţ o 
bere nefiltrată, specialitatea locului.

Punct final:  Fabrica de Bere; de aici retur 
posibil  cu  transportul  public  sau  taxiul 
(neincluse în preţ, pot fi organizate la cerere).

Turul are loc exclusiv pedestru (pe jos).

Durată: circa 3 – 3 ½ ore.

S e r v i c i i  s u p l i m e n t a r e
în completarea turului scurt de oraş
✔ Cina la un restaurant.  Deşi acest tur 

de oraş se termină în cartierul Fabric, 
putem  aranja  întoarcere  oaspeţilor 
noştri în centru, la un restaurant. Oferta 
de  restaurante  din  Fabric  este  mai 
slabă,  (ar  exista  câteva  în  Complexul 
Studenţesc); o opţiune relativ frecventă 
este  cina  la  restaurantul  Fabricii  de 
Bere:  meniul  nu  este  prea  diversificat 
(în  principal:  preparate  la  grătar)  dar 
serviciile  sunt  decente  pentru  grupuri 
middle-management;  servirea  este 
înceată, trebuie comandat din timp.

✔ Transportul la  locul  de  începere  i  /ș  
sau de la locul de încheiere, cu diferite 
mijloace  de  transport,  func ie  deț  
mărimea  grupului  (la  grupurile  f.  mici 
recomandăm pur i simplu  taximetrul)ș

✔ Degustare  de  vin  la  Reca  sauș  
Buziaș,  cu  sau  fără cină;  putem 
asigura pachete complete de servicii

✔ Vizite  la colec ii  memorialeț  sau 
colec ii de artț ă
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