Excursii scurte pt. delegații cu

tymes tours

O minune a Dunării: Porțile de Fier (Clisura Dunării)
Vă prezentăm unul dintre cele mai
frumoase peisaje din Europa: Defileul
Dunării, cunoscut și drept „Porțile
de Fier“ sau ”Clisura”.
Această excursie de o zi cu plecare
din Timișoara (sau împrejurimi) ne
poartă mai întâi prin Banatul Montan,
apoi ajungem la malul Dunării;
admirăm din barcă fenomenala zonă
stâncoasă a Cazanelor. La întoarcere
putem degusta țuica ”gugulanilor”.
Oaspeții Dumneavoastră vor cunoaște o
zonă excepțională!
Traseu și program turistic
După preluarea de la locul stabilit din
zona Timișoara, microbuzul ne duce spre
sud-est, prin Lugoj și Caransebeș; munții
se apropie de șosea, pe versanți se întind
plantațiile de pruni ale ”gugulanilor”. La
Herculane facem o pauză de cafea și
vizităm scurt partea veche a stațiunii.
”Herkulesbad” era o stațiune favorită a
Habsburgilor; împărăteasa Sissi făcea pe
vremuri adesea ”wellness” aici. Vechile
clădiri sunt practic niște ruine, dar o vizită
cu ghidaj este interesantă pentru străini –
locul este încărcat de istorie, și găsim
multe subiecte pentru photoshooting.
Dunărea este acum aproape, atingem
fluviul la Orșova. La 10 km vest de aici
oprim la o pensiune, idilic așezată direct
pe malul Dunării. Pe terasa cu privire spre
stâncile de pe malul sârbesc vom servi
prânzul, cu preparate din pește proaspăt.

Servicii incluse
✔
✔
✔

✔

ghidaj profesionist, calificat
pauză de cafea și meniu prânz (3 feluri
incl. băuturi și cafea) conf. programului
vizite conform descrierii (vă rugăm să vă
echipați corespunzător, pe Dunăre este
posibil să bată vântul cu putere)
transport cu microbuz climatizat sau cu
midicar – funcție de mărimea grupei și
de alegerea Dumneavoastră

Prețurile

sunt diferențiate funcție de
mărimea grupului, sezon, cerințe speciale etc.
Vă înmânăm cu plăcere prețurile
corespunzătoare
separat,
conform

Un vin de masă bun, precum și cafeaua,
sunt incluse în meniu.
Urmează excursia cu barca prin cea mai
frumoasă porțiune a defileului: Cazanele Mici
respectiv Cazanele Mari. Pereții abrupți de
calcar, înalți de până la 250 de metri, se
ridică brusc din Dunăre; vegetația
abundentă, mediteraneană, se cațără prin
crăpăturile stâncilor – peisajul este
impresionant. Intrăm scurt cu barca în
Peștera Ponicova, vedem și Tabula
Traina de pe malul sârbesc, precum și
faimosul ”cap al lui Decebal” sculptat
direct în stâncă. Excursia se face cu bărci
simple cu motor, relativ mici (capacitate
circa 10-12 persoane); la cerere posibil și
cu șalupe moderne (mai scumpe).
După excursia cu barca începem drumul
de întoarcere. În funcție de timp și interes
există o posibilitate interesantă de vizită
pe drum (vezi mai jos: Slatina-Timiș).

cerințelor Dumneavoastră concrete.

Modificări / servicii suplimentare
Cea mai bună completare pentru acest tur
este degustarea de țuică la țărani acasă, la
Slatina-Timiș. Gazdele noastre ne servesc
câteva sortimente excepționale de țuică,
însoțite de un platou rece consistent: brânză,
mămăligă, slănină etc. - toate produse în
gospodăria gazdelor. La cerere putem
transforma această ”gustare” într-o adevărată
cină. Iar biserica sătească din Slatina-Timiș
este o ctitorie în stil baroc a Mariei Theresia –
în cadrul unei vizite explicăm care este
legătura dintre împărăteasă și acest sat tipic
de ”gugulani” din Banatul Montan.
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