
Turul de oraş „clasic” prin 
centrul Timişoarei – cartierul 
Cetate, surprinde  esenţa 
capitalei  Banatului:  istoria 
(extrem  de)  schimbătoare, 
monumente baroc şi Secession, 
Revoluţia din Decembrie 1989, 
caracterul multicultural („în 
Banat  şi  câinele  latră  în 
patru limbi”).

Între programul de lucru şi 
cină,  aceasta  este  soluţia 
perfectă pentru un străin în 
Timişoara.

Traseu şi obiective 

Traseul  acestui  city  tour  poate  fi  uşor 
diferit, funcţie de locurile stabilite în comun 
pentru  start  şi  sfârşit.  Vizităm  cartierul 
Cetate – adică centrul oraşului Timişoara, 
o zonă istorică cu multe obiective de toate 
genurile.  Oricare  ar  fi  traseul,  printre 
obiectivele atinse se numără: 

✔ Piaţa Victoriei  cu  catedrala 
ortodoxă română (vizită interior, 
dacă e  deschisă),  monumentul 
“Lupoaica”,  clădiri în stil Secession / 
Art-Nouveau  /  Jugendstil, Opera  / 
Teatrul;  se  prezintă  şi  o  cronologie 
istorică, inclusiv despre Revoluţia din 
Decembrie 1989

✔ Piaţa Libertăţii cu  monumentul 
Maria-Nepomuk,  primăria veche, 
cazinoul militar, tunurile turceşti

✔ Piaţa Unirii cu  Palatul  Baroc, 
monumentul  Sf.  Treimi,  domul 
romano-catolic, biserica sârbească

✔ zona Bastion cu bastionul Theresia 
(importanţa strategic-militară a cetăţii), 
biserica luterană, “ring”-ul Timişoarei

Turul  se  realizează exclusiv  pedestru 
(posibil şi în circuit – întoarcerea la acelaşi 
punct cu punctul de plecare).

Durata: cca. 1 ½ – 2 ore.

Recomandare:  ideal este sa  începem  în 
faţa catedralei  ortodoxe,  mai  ales  dacă 
este deschisă şi poate fi vizitată.

!  Iarna,  în  caz  de  temperaturi  scăzute 
putem face o pauză de 30 – 45 minute la 
un local, fără costuri suplimentare.

Preţ: la  cerere,  funcţie de  mărimea 
grupului.

Organizare: doar la cerere.

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.  Acest city tour 

se  desfă oară  în  întregime  în  centrulș  
ora ului, ș deci este foarte la îndemână să 
îl  cupla i  cu  o  cină  la  unul  dintreț  
numeroasele restaurante existente aici. 
–  oferta  este  foarte  bogată!  Datorită 
acestei  posibilită i  am  păstratț  
flexibilitatea  turului  de  ora :  cityș  
tour-ul se poate termina chiar la u aș  
restaurantului ales!

✔ 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, urmată eventual de cină (putem 
asigura  servicii  complete,  inclusiv 
transportul i ghidul / translatorul)ș

✔ Vizite  la  colec ii  memorialeț  
(“Memorialul  Revolu iei”)  i  ț ș colec ii deț  
artă (Muzeul de Artă, colec ia de icoaneț  
din subsolul catedralei ortodoxe etc.)
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