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Valea Mureșului și Câmpia Aradului – baroc “mănăstiresc”
În zona Aradului se află mai multe
mănăstiri – unele faimoase (MariaRadna), altele mai puțin faimoase
(Hodoș-Bodrog) sau chiar foarte
discrete (măn. ort. sârbă Bezdin).
Satele pitorești ale zonei sunt o
mărturie a amestecului etnic tipic
Banatului. Iar un city tour în Arad
prezintă istoria și monumentele
orașului de pe Mureș.
Zona Arad este deci ideală pentru
excursii scurte cu plecare de la
Timișoara – de la o jumătate de zi
până la una-două zile pline.
Obiectivele turistice ale zonei
Arad se pot grupa spațial în trei

masă (cină sau prânz, după caz).

categorii – le prezentăm succint.

Zona de la est de Arad – Valea
Mureșului, conține ultimele prelungiri ale
Munților Zarandului. Pe malul nordic al
Mureșului
se
află
mănăstirea
franciscană (catolică) Maria-Radna.
Biserica mănăstirii este decorată în
interior într-un stil baroc vienez tipic. În
galeria alăturată întâlnim amintiri lăsate
drept recunoștință Sfintei Maria de către
familii atinse de diverse necazuri – textele
(majoritatea în germană) sunt sincere și
expresive. Maria-Radna este și azi un

important punct de pelerinaj pentru
catolicii din Banat. La câțiva kilometri, pe
un deal stâncos, se află ruinele cetății
Șoimoș. Se mai păstrează ziduri înalte și
chiar ancadramente gotice, iar de sus
avem splendida panoramă a Văii
Mureșului. Programul se poate încheia cu
o degustare de vin la Miniș, la una dintre
pensiunile viticole, urmată eventual de

La vest de Arad se deschide câmpia ce
pare nesfârșită – „pusta bănățeană”.
Până acum câteva decenii aici trăiau
mulți germani (șvabii); emigrarea lor
masivă a produs o decădere economică
gravă – peisajul rural pare pe alocuri
devastat. Zona este și acum multietnică,
cu români, sârbi, maghiari, bulgari,
ucraineni și germani trăind împreună.
Multe case poartă amprenta fostei
monarhii habsburgice prin așa-numitul
„baroc
sătesc”,
cu
frontoane
inscripționate cu numele proprietarilor;
rețelele stradale geometric-rectangulare
trădează planificarea în cabinetele Vienei
secolului al XVIII-lea, iar centrul satului
este adesea dominat de câte o biserică
catolică masivă, dar părăsită. Imediat la
vest de Aradul Nou găsim mănăstirea
Hodoș-Bodrog, ortodoxă română. Se
bănuiește că este cea mai veche
mănăstire românească din țară, fiind
menționată deja la 1177. Biserica veche
a fost construită în sec. al XIV-lea iar
colecția mănăstirii păstrează valoroasă artă
bisericească ortodoxă dar și craniul
legendarului taur („hodoș”) de care se
leagă
începuturile
mănăstirii.
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Continuând de-a lungul Mureșului,
trecând prin sate uitate de lume, se
ajunge la mănăstirea Bezdin, pitoresc
așezată la marginea unei mlaștini întinse.
Este o mănăstire sârbească puțin
cunoscută, în stare relativ bună (întreaga
incintă are aspectul unei mici cetăți), dar
la un pas de a fi părăsită. Înfățișarea
actuală și-a căpătat-o în sec. al XVIII-lea,
dar așezământul monahal este atestat de
la 1539. În biserica mănăstirii impresionează pictura interioară și iconostasul
– concepute conform vechilor canoane
ortodox-bizantine, dar realizate evident în
maniera barocului de inspirație vieneză,
constituind un excelent exemplu al
interferențelor culturale în acest colț al
Europei. Putem face o plimbare (opț.)
spre lunca Mureșului pentru a găsi
vechile pietre de hotar din 1746, ce
marcau capătul domeniului mănăstirii.
Lunca Mureșului este declarată parc
natural, fiind bogată în specii rare de
păsări de apă.
Și să nu uităm: și orașul Arad în sine
merită o vizită –
de fapt, un tur
de oraș (city tour).
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Zona
Aradului
constituie
probabil cea mai interesantă
destinație pentru o excursie
scurtă (jumătate de zi până la o
zi) pentru delegațiile străine
ce vin la Timișoara.
Putem vizita obiective turistice
în Valea Mureșului (adică la
vest de Arad, spre Lipova), sau
în Lunca Mureșului (adică la
vest de Arad, în câmpie); mai
jos aveți programul detaliat
pentru fiecare dintre aceste
variante. Fiecare dintre cele
două
programe
ocupă
cca.
jumătate de zi până la o zi.
Opțional se poate face și o
vizită a orașului Arad (city
tour), în care caz se umple cu
siguranță o zi întreagă.
Program zona Valea Mureșului
• plecare de la Timișoara spre Lipova –
traseu prin zonă pitoreasca, cu sate de
deal (cca. 1 – 1.5 h)
• vizite
la
mănăstirea
catolică

(franciscană) Maria Radna (cca. 1 h) și
eventual ruinele cetății Șoimoș (1.5 h)
• eventual degustare de vin și / sau
prânz / cină la Miniș (recomandăm
Pensiunea Tűdősi Géza, cu vin din
producția proprie – excelent!) (1 – 2 h)
• posibil city tour (cca. 1.5 h) și pauză
cafea în Arad (cca. 0.5 h)
• întoarcere la Timișoara via Vinga (cca. 1 h)
Program zona Lunca Muresului
• plecare de la Timișoara spre Arad, via
Vinga (cca 1 h) (posibilitate vizită a
bisericii
catolice
monumentale,
neogotice, a comunității bulgare din
Vinga)
• posibil city tour și pauză cafea în Arad
(cca. 1.5 – 2.5 h)
• din Aradul Nou pornim de-a lungul
Luncii Mureșului (pe șoseaua puțin
circulată de-a lungul malului sudic al
râului; timp de mers până la Bezdin: cca
1 h); traseul spre Hodoș-Bodrog și apoi
Bezdin trece prin sate izolate și pitorești,
posibil pauze de photo-shooting
• vizită la mănăstirea ortodoxă română
Hodoș-Bodrog (cca. 0.5 h – 1 h)
• vizită la mănăstirea ortodoxă sârbă
Bezdin (cca. 0.5 h – 1 h)
• reîntoarcere la Timișoara (cca. 1 – 1.5
h), trecând prin multe sate foste șvăbești
din Pusta Banatului, pe șosele cu trafic puțin

Iconostasul bisericii la Mănăstirea
Hodoș-Bodrog

Servicii incluse
✔
✔
✔

✔

ghidaj profesionist, calificat
vizite și program conform descrierii și
obiectivelor alese
servicii de masă, posibil degustare de
vin la Miniș sau alt sat din Podgoriile
Aradului
transport cu microbuz climatizat sau
cu midicar – funcție de mărimea
grupei și de alegerea Dumneavoastră

Prețurile

sunt diferențiate funcție de
mărimea grupului, sezon, programul efectiv
ales etc. Vă înmânăm cu plăcere prețurile
corespunzătoare
separat,
conform
cerințelor Dumneavoastră concrete.
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