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Ruine de cetăți, peșteri cu desene 
din neolitic, smochine suculente și 
orhidee sălbatice, dar mai ales peisaje 
care-ți taie respirația – acesta este 
Defileul Dunării („Clisura“).

În această excursie de 2-3 zile  (un 
week-end) descoperim farmecul zonei  nu 
în goana mașinii, ci la pas: ne oprim 
pentru vizite, plimbări ușoare sau 
chiar drumeții – programul de detaliu 
il alcătuim în funcție de dorințele 
invitaților Dumneavoastră, care vor 
petrece  un  week-end  memorabil  în 
grădina secretă a Europei.

Clisura Dunării – la pas prin grădina secretă a Europei

Traseu i program turisticș

De fapt: ce este Clisura Dunării?

Clisura Dunării (sau Defileul Dunării sau 
zona „Por ile de Fier”) este regiunea înț  
care fluviul  întâlne te,  pe cca 130 km,ș  
ultima barieră muntoasă în drumul către 
mare.

Zona  abundă  în  peisaje  frumoase – 
uneori odihnitoare i pitore ti, alteori de-ș ș
a a  dreptul  spectaculoase;  o  îmbinare 
între apă (imensul fluviu are pe alocuri o 
lă ime  de  4  km!),  munte  (versan iiț ț  
stânco i sunt frecven i), păduri i poieni.ș ț ș  
Adăuga i  clima  blândă  cu  influen eț ț  
mediteraneene,  smochinii  i  orhideeleș  
sălbatice ( i  multe alte  plante rare,  peș  
care vi le arătăm în traseu), cerul de un 
albastru meridional i începe i să ave i oș ț ț  
idee despre unicitatea zonei...

Istoria  i  obiectivele  turistice  legateș  
de  cultură sunt  i  ele  prezente  dinș  
abunden ă. Punct obligatoriu de trecereț  
din estul în centrul Europei, zona Por ileț  
de Fier a fost călcată cam de jumătate 
din  popoarele  Europei  –  mai  to i  i-auț ș  
lăsat urmele (unii i oasele) pe aici. Deș  
la  desene  ale  omului  preistoric  la 
numeroase  ruine  de  cetă i  medievale,ț  
de la relicve romane la cazemate din al 
doilea  război  mondial,  oferta  este 
diversă.  Nu putem omite satele pitore tiș  
din zonă – în sătucele locuite de români, 
sârbi sau cehi timpul pare că a stat în 
loc, întâlnim încă multe mori de apă iș  
agricultură  tradi ională.  i  ospitalitateț Ș  
tradi ională!ț

Turismul în Clisura Dunării înseamnă, 
pentru mult prea mul i, doar o trecere înț  
goană  cu  ma ina  pe  oseaua  de  peș ș  
mal. Noi cei de la agen ia Tymes Toursț  
cunoa tem bine zona, am bătut-o la pasș  
vreme  de  apte  ani  cu  turi ti  dinș ș  
întreaga lume. De aceea vă propunem 
un traseu cu multe vizite „la pas” i  laș  
detaliu, cu plimbări în care descoperim 
sufletul  Clisurii  Dunării.  Recomandăm 
călduros  i  scurte  drume ii  montane  –ș ț  
peisajele  naturale  ale  Clisurii  o  merită 
cu prisosin ă!ț

„Drume ii  montane?  Ce  înseamnăț  
asta mai exact?” De la plimbări u oareș  
i  până la  plimbări  mai  lungi.  De celeș  

mai  multe  ori  nu  ave i  nevoie  deț  
echipament deosebit (de obicei aici este 
mai  cald  decât  la  Timi oara),  iarș  
traseele noastre NU înseamnă alpinism: 
peste  tot  tim  traseul  care,  pe  ocoliteș  
(„prin  spate”),  ne  duce  la  punctul  de 
belvedere  ce- i  taie  respira ia.  Ve i  fiț ț ț  
răsplătit  cu  panorame  fascinante,  pe 

care  le  ve i  ine  minte  toată  via a.ț ț ț  
Garantat.

Sarcina noastră cea mai dificilă ca tour-
operator  este  alegerea  punctelor  ce  
urmează  a  fi  vizitate;  sunt  multe  de 
văzut,  iar  nouă  toate  locurile  ne  sunt 
dragi.  Vom  alcătui  traseul  (programul 
turistic)  astfel  încât  să  corespundă 
dorin elor  oaspe ilor  –  croim  specialț ț  
programul pentru oaspe ii din străinătateț  
ai firmei Dumneavoastră.

În  continuare  prezentăm  o  serie  de 
obiective.  Recomandăm  călduros 
vizitarea unora, în timp  
ce pe celelalte le putem  
vizita în func ie de ț  
interesul grupului de  
turi ti, i de timpul avut ș ș  
la dispozi ie.ț
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Pornim de la  Timi oaraș  sau împrejurimi 
cu  mijlocul  de  transport  ales  pe direc iaț  
Oravi a - Moldova Nouă.ț

Extremitatea  vestică  a  Clisurii  se  află 
dincolo  de  Moldova  Nouă.  Aici  se  află 
mănăstirea ortodoxă sârbă de la  Baziaș 
i  câteva  mici  sate  de  sărbi  (laș  

Belobre caș  putem cumpăra vin de casă). 
Zona este ideală i pentruș  bird-watching. 

Văile de la nord de Moldova Nouă ascund 
cascade  i  păduri  neumblate,  sate  deș  
români  i  cehi.  Pe  ș Valea  Mare se  află 
Pe tera Gaura Haiduceascăș  si un punct 
cu fosile, dar i rana produsă muntelui deș  
imensa  mină  de  cupru  Suvarov.  Putem 
vizita satele de cehi  Sfânta Elena i/sauș  
Gârnic; de la ultimul, trecând pe la morile 
de  apă,  putem  coborî  pe  jos  spre 
Sichevi a.ț

În  zona stâncoasă de  la  Coronini  avem 
mai  multe  pe teri  interesante;  ș reco-
mandăm vizita pe terii  ș Gaura cu Muscă 
(de care se leagă o frumoasă legendă, iș  
în care se află ruina unui zid construit de 
turci)  i  a  pe terii  ș ș Gaura  Chindiei  – 
scurtul  urcu  pe  versantul  abrupt,  prinș  
tufări uri, se merită căci în pe teră se aflăș ș  
desene făcute de oamenii din neolitic.

Pe Valea Liborajdei sau pe V. Sichevi eiț  
recomandăm o scurtă plimbare (0.5-1 h) 
pentru a vedea săla e i case vechi, cuș ș  
mori de apă i alte instala ii ărăne ti.ș ț ț ș

De la  Berzasca (sat Cozla) avem acces 
pe Valea Sirinia spre satul de cehi (pemi) 
Bigăr.  În  mijlocul  Dunării  se  află  ruina 
cetă ii Drencova.ț

În  zona  muntelui  Trescovăț reco-
mandăm o  plimbare  (cca.  1  h)  spre 

săla ele  ăranilor  sârbi  de  la  poaleleș ț  
masivului  (foto  mai  jos);  vom  fi 
recompensa i  i  cu  priveli ti  asupraț ș ș  
abruptului Trescovă ului. Pentru doritori eț  
bine  de  tiut  că  ascensiunea  pe  acestș  
munte  nu  e  dificilă  (cca.  5  ore  întregul 
traseu), iar panorama pe care o ve i aveaț  
de pe vârful muntelui nu are egal în toată 
Clisura. În apropiere, la Svini aț , găsim 

fosile  de  amoni i  (cochilii  spiralate  vechiț  
de  170  mil.  ani)  chiar  pe  marginea 
oselei. O plimbare (1-2 h) prin amfiteatrulș  

de deasupra satului dezvăluie alte bogate 
puncte  fosilifere.  În  zonă  se  află  mul iț  
smochini, deci dacă excursia are loc vara 
sau toamna nu vom rata ocazia...

Satul  Dubova se  află  în  zona  cea mai 
spectaculoasă a defileului, între Cazanele 
Mari  i  Cazanele  Mici.  ș Recomandăm 
insistent o  plimbare  lejeră  pe  platoul 
Ciucaru  Mare (cca  1.5  h);  acesta  se 
termină brusc cu un abrupt impresionant 
de  200-250  metri  deasupra  Dunării.  De 
aici,  vapoarele ce trec pe fluviu par mici 
jucării.  Sub  platoul  Ciucarului  se  află 

Pe tera  Ponicovaș ;  i  aceasta  poate  fiș  
vizitată.  Accesul  spre  pe teră  se  faceș  
printr-un canion scurt dar sălbatic, ce se 
termină în fa a portalului înalt al pe terii.ț ș  
Pe tera  are  mai  multe  galerii,  ceaș  
superioară  are  stalactite,  stalagmite  iș  
coloane  frumoase;  galeria  principală, 
lunga de cca 450 de metri,  se deschide 
spre Dunăre.  La  acest  capăt  inferior  ne 
putem dezbrăca pentru o baie în Dunăre 
– în prima fază înotăm încă prin pe teră,ș  
dar apa Dunării este caldă.

Zona Cazanele Mici – Cazanele Mari se 
poate vedea foarte bine de pe Dunăre – 
adică  dintr-o  barcă  sau  alupă.  Pentruș  
grupurile mici recomandăm plimbarea cu 
una dintre bărcile  simple ale  localnicilor. 
Plimbarea  durează  circa  1  –  1.5  ore: 
trecem  printre  pere ii  de  stâncă  aiț  
Cazanelor;  zona  este  stâncoasă  iș  
sălbatică  dar  vegeta ia  abundentă  s-aț  
instalat în toate crăpăturile. Trecem i peș  
lângă  chipul lui Decebal, sculptat direct 
în  stânca  de  calcar  cenu iu  din  Golfulș  
Mraconia. Dacă este vară i e cald, putemș  
opri după voie ca să înotăm în Dunăre, în 
acest peisaj  magnific.  Excursia cu barca 
se termină la pensiune, lângă E elni aș ț .

La  E elni aș ț  se  poate  vizita  punctul  de 
cre tere  a  broa telor  estoase  de  uscatș ș ț  
(de i  probabil  noi  am  văzut  dejaș  
estoasele în mediul loc, pe Trescovă  sauț ț  

pe  Ciucaru  Mare),  precum  i  o  micăș  
colec ie  muzeală  sătească.  Urmeazăț  
Or ovaș ,  unde se află o biserică catolică 
modernă; atât arhitectura (arh. timi oreanș  
Fackelmann) cât i desenele din bisericăș  
sunt originale.

La est de Or ova Clisura î i  pierde multș ș  
din  sălbăticie,  căci  pe  aici  trec  oseauaș  
europeană cât i calea ferată Timi oara –ș ș  
Bucure ti. Pentru cei interesa i de tehnicăș ț  
se poate însă vizita hidrocentrala Por ileț  
de Fier I, în interiorul imensului baraj.

Întoarcerea  la  Timi oara  se  face  peș  
drumul european, via Herculane – Lugoj.
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Clisura Dunării – la pas prin grădina secretă a Europei

La marginea platoului Ciucaru Mare, 
la 250 de metri deasupra Dunării



Clisura Dunării – la pas prin grădina secretă a Europei

Program varianta LEJER
Ziua 1 (vineri)

• plecare  de  la  Timisoara,  după-amiaza, 
pe  ruta  T.  -  Caransebe  –  Or ova  –ș ș  
E elni aș ț

• cină i cazare la pensiuneș

Ziua 2 (sâmbătă)

• platoul Ciucaru Mare (drume ie u oară,ț ș  
2 h),  Svini a i  împrejurimi (săla e subț ș ș  
Vf.  Trescovă  /plimbare  1  h,  fosile,ț  
smochini, ruinele Trikule); cu barca prin 
Cazanele Mari – C. Mici; prânz la pachet

• cină i cazare lângă E elni aș ș ț

Ziua 3 (duminică)

• mori de apă pe V. Sichevi a sau Gârnicț
• Pe tera Gaura Chindiei (1 h) i Pe teraș ș ș  

Gaura cu Muscă (0.5 h)

• diverse puncte pentru photo-shooting
• prânz la restaurant Moldova Nouă

• traseu auto pe Valea Mare, spre Gârnic 
– Padina Matei – Moldovi a - Cărbunariț  
(platou carstic cu doline, păduri de fag), 
coborâre la Sasca Montană

• spre Timi oara via Oravi aș ț

Program varianta ACTIV
Ziua 1 (vineri): identic cu varianta LEJER

Ziua 2 (sâmbătă)

• Svin a  i  împrejurimi  (fosile,  smochini,ț ș  
ruinele cetă ii Trikuleț

• platoul  Ciucaru Mare (drume ie u oară,ț ș  
2 h), apoi drume ie prin Cheile Ponicoveiț  
i  Pe tera  Ponicova  (2  h);  prânz  laș ș  

pachet
• ie ire  cu  barca  din  Pe tera  Ponicova,ș ș  

plimbare cu barca prin Cazanele Mari – 
Cazanele Mici, sosire la pensiune

• cină i cazare lângă E elni aș ș ț

• Ziua 3 (duminică)

• drume ie  montană  spre  săla e  –  Vf.ț ș  
Trescovă  (5 h); prânz pachetț

• eventual, la cerere: mori de apă peValea 
Sichevi a sau la Gârnicț

• Pe tera Gaura Chindiei (1 h) i Pe teraș ș ș  
Gaura cu Muscă (0.5 h)

• diverse puncte pentru photo-shooting

• ciorbă pe te, restaurant Moldova Nouăș
• spre Timi oara via Pojejena – Oravi aș ț

Servicii incluse
✔ ghidaj profesionist, calificat
✔ vizite i program conform descrierii iș ș  

obiectivelor  alese  (vă  rugăm  să  vă 
echipa i  corespunzător,  pe  Dunăreț  
este posibil să bată vântul cu putere)

✔ trei mese pe zi; cinele cu trei feluri de 
mâncare,  prânz  restaurant  sau 
pachet  hrană  rece  (sandwich-uri, 
fructe) func ie de existen a în zonă aț ț  
unui restaurant decent

✔ cazare la pensiune pe malul Dunării, 
fiecare  cameră  cu  baie  proprie 
(recomandăm  Pensiunea  Iulia, 
E elni a)ș ț

✔ transport  cu microbuz climatizat  sau 
cu  midicar  –  func ie  de  mărimeaț  
grupei i de alegerea Dumneavoastrăș

Pre urileț  sunt  diferen iate  func ie  deț ț  
mărimea grupului, sezon, programul efectiv 
ales etc. Vă înmânăm cu plăcere pre urileț  
corespunzătoare  separat,  conform 
cerin elor Dumneavoastră concrete.ț

Vf. Trescovă : cea mai frumoasă ț
panoramă a Defileului Dunării

Ie irea la Dunăre din Pe tera ș ș
Ponicova

 Paji te cu orhidee în Cazanele Miciș

Vă prezentăm în continuare, schematic, două variante de traseu – unul 
implică mai puțină activitate fizică, iar celălalt ceva mai multă. Pentru 
ambele este suficientă o condiție fizică normală.

Albumele foto de pe site (album 1, album 2) vă pot ajuta mult în alegerea obiectivelor!

 Cu barca prin Cazanele Mari
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Imensa intrare în Pe tera Ponicovaș


