
Traseu i program turisticș

Zona Ha eg – Hunedoara: ț

istorie i mun iș ț

Regiunea  se  află  în  sud-vestul 
Transilvaniei,  îmbinând  culmi  montane 
de până la 2500 metri înăl ime (cel maiț  
faimos  masiv  este  bineîn elesț  
Retezatul)  cu  depresiuni  roditoare,  cu 
multe localită i mici (sate) cu rezonan ăț ț  
istorică.

Prin istorie zona a pendulat între centru 
de  prim  rang  i  statutul  de  periferieș  
obscură.  Regiunea  se  afla  în  inima 
Daciei i i-a păstrat importan a i dupăș ș ț ș  
cucerirea romană. Aici s-a aflat capitala 
provinciei  romane  –  Ulpia  Traiana 
Augusta  Sarmisegetuza.  Ruinele 
romane  nu  sunt  însă  prea 
spectaculoase  căci,  de-a  lungul 
veacurilor,  ăranul  ha egan  a  „reciclat”ț ț  
pietrele  masive  tăiate  de  romani, 
construindu- i  din  ele  pe  la  începutulș  
mileniului al II-lea biserici a căror faimă 

între speciali ti a trecut demult hotareleș  
României.  Bisericile  de  la  Densuș, 
Sântămărie-Orlea,  Strei,  Strei-
Sângeorgiu,  Pe teanaș  (toate  făcând 
parte din „trend-ul” ha egan al sec. XIII-ț
XIV) etc. sunt vedetele tăcute ale zonei 
– doar cunoscătorii le vizitează, ele fiind 
ocolite  de  turismul  mainstream.  Dacă 
micu a biserică din  Densu  fascineazăț ș  
prin  arhitectură  (micul  monument  este 
un  puzzle  extrem  de  interesant!),  în 
schimb la  Strei  i  la  Sântămărie-Orleaș  
admirăm  frescele  de  o  valoare 
incontestabilă. Mai găsim lângă Ha eg iț ș  
nenumărate ruine ale unor mici castele 
i cetă i, ridicate în Evul Mediu de cneziiș ț  

români ce i-au men inut autonomia subș ț  
coroana regilor maghiari. Iar cirea a deș  
pe  tort  o  reprezintă  Castelul 
Huniazilor, cel mai mare i bine păstratș  
castel medieval din ară.ț

Monumentele zonei Ha eg sunt în număr atâtț  
de mare, încât se poate face un program de 
turism exclusiv cultural. Însă aici avem iș  
atrac ii naturaleț  de primă clasă.

Se  remarcă  în  mod  deosebit  Mun iiț  
Retezat, constituind unul dintre cele mai 
faimoase parcuri na ionale din România.ț  
Crestele  alpine  ale  acestui  masiv  din 
vulcanite  (granite,  granodiorite)  ating 
2500  metri.  În  cuaternar  văile  au  fost 
sculptate de ghe ari de mari dimensiuni;ț  
ace tia  au  dispărut  demult,  au  rămasș  
însă căldări glaciare cu zeci de lacuri – 
cel mai mare i mai faimos fiind  ș Lacul 
Bucura.  Spre  sud  se  află  a a-zisulș  
„Retezatul  Mic”  (Masivul  Piule  – 
Piatra lui  Iorgovan),  ( i  acesta atingeș  
2000  de  metri),  care,  fiind  format  din 
calcare  albe,  prezintă  un  excep ionalț  
carst  alpin:  avene,  pe teri,  doline,ș  
canioane seci, câmpuri de lapiezuri.

Nu  doar  Retezatul  oferă  atrac iiț  
naturale:  la  poalele  masivului,  lângă 
satul  Pe teana,  putem  vedea  oș  
mla tină cu plante carnivoreș  (Drosera 
sp.), într-o pitorească zonă de deal. Iar 
lângă  Ha eg  se  poate  vizita  faimoasaț  
rezerva ie  de  zimbriț  din  Pădurea 
Slivu .ț

În  pagina  următoare  vă  prezentăm 
câteva variante de  
programe / combina ii ț  
pentru a vizita  
acest frumos  
col  ț  
al Transilvaniei.
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Excursii scurte pt. delega iiț  cu      tymes tours

Zona  Hunedoarei  și  Hațegului  este 
extrem  de  bogată  în  monumente 
medievale  de  primă  clasă – 
fotogenicul castel al Corvinilor este 
doar vârful icebergului... Găsim aici 
multe biserici din piatră furată din 
monumente romane, fresce în culori vii 
și sate pitorești, monumente din toate 
timpurile istoriei Transilvaniei.

Iar  Munții  Retezat  sunt  mai  mult 
decât  doar  fundal:  cu  noi  există 
opțiunea de a face drumeții în inima 
de piatră a acestui parc național.

Munți și istorie în piatră, la Hunedoara și în Țara Hațegului



Excursii scurte pt. delega iiț  cu      tymes tours

Programul  efectiv  va  fi  fie  exclusiv 
turism  cultural (vizite  de  monumente), 
fie  un  amestec  de  turism  cultural  iș  
turism  activ,  în  combina ia  decisă  deț  
Dumneavoastră.

Recomandările  pentru  vizite  (turism 
cultural) au  fost  enumerate  în  pagina 
anterioară;  afla i  mai  multe  despreț  
poten ialului  zonei  din  ț albumul  dedicat 
acestei  excursii,  precum  i  ș albumul 
dedicat zonei Ha eg-Hunedoaraț .

În  ceea  ce  prive te  ș turismul  activ  în 
Retezat, am selectat trei trasee accesibile 
oricărui turist cu condi ie fizică medie:ț

1. Drume ie spre Lacul Bucuraț , cu două 
variante: 4h / ↑500 / ↓500 sau  7.5 h /  
↑750 /  ↓1000. Se pleacă de la Poiana 

Pelegii în urcu  moderat până la Laculș  

Bucura.  De aici  coborâm pe  aceea iș  
potecă  (var.  1),  sau  continuăm  spre 

aua  Slăveiu  –  Cracul  Slăveiului  iȘ ș  
coborâm  la  Lunca  Berhina  (var.  2), 
unde ne a teaptă microbuzul.ș

2. Drume ie spre Vf. Albele – Vf. Piatraț  
lui Iorgovan 6h / ↑800 / ↓800. Se urcă 
prin pădure de molid, apoi pe paji ti iș ș  
prin jnepeni , spre Vf. Albele. Un avenș  
imens,  plin  cu  zăpadă,  se  află  pe 
partea sudică, dincolo de vârf (vedem 
avenul doar de la exterior). Continuăm 
pe  culme  (cu  vederi  largi  în  toate 
direc iile)  spre Vf.  Piatra lui  Iorgovan,ț  
ale cărui  calcare albe sclipesc orbitor 
în soare; apoi pe spinarea Stănule ilorț  
Mari mai întâlnim alte avene. Din auaȘ  
Soarbele coborâm în valea Lăpu niculș  
Mare, la microbuz.

3. Drume ie  spre  Valea  Soarbele  –ț  
Pasul Jiu-Cerna 5-6h /  ↑750  /  ↓550. 
De la drumul forestier pornim în urcuș 
spre  aua  Soarbele,  unde  ajungemȘ  
dupa cca.  2  ore.  Coborâm lejer  spre 
sud  prin  Valea  Soarbele,  o  zonă  în 
care  relieful  glaciar  i  cel  carstic  seș  
îmbină  într-un  mod  unic  în  Carpa i.ț  
Trecem  pe  lângă  stâna  Soarbele  (în 
sezon:  posibil  degustare  brânză)  iș  
intrăm în pădurea virgină de fag de la 
obâr ia  Văii  Cernei.  Vedem un  avenș  
întunecat, cu gura largă. Prin poienile 
luminoase din zona pasului Jiu-Cerna 
ajungem  curând  la  microbuz.  Ne 

întoarcem la Timi oara fie viș a Petro aniș  

-Ha eg,ț  fie prin Herculane – Caransebe .ș
Pentru  luarea  deciziilor  vis-a-vis  de 
drume ia montană în Retezat vă rugăm săț  
consulta i on-line ț albumul corespunzător.

... i iată ș câteva variante de excursii...

• pentru  excursie  de  o  zi:  vizite  la 
Hunedoara  (castel;  prânz),  Densu  iș ș  
Sarmisegetuza.

• pt. excursie de două zile: Z1 (sâmbătă) 
–  vizită  la  Densu ,  mla tina  de  laș ș  
Pe teana, biserica din Sântămărie Orleaș  
(prânz  la  castel  Kendeffy),  biserica  iș  
cimitirul  din  Ostrov.  Z2 (duminică)  – 
rezerva ia de zimbri Ha eg, biserica dinț ț  
Strei, castelul Huniazilor.

• pt.  excursie  de  trei  zile:  Z1 (vineri 
după-amiaza) – vizită la Sarmisegetuza. 
Z2 (Sâ) – drume ie în Mun ii Retezat, laț ț  
Lacul  Bucura.  Z3 (Du)  –  Densu ,ș  
mla tina de la Pe teana, biserica de laș ș  
Sântămarie-Orlea, castelul Huniazilor.

Munți și istorie în piatră, la Hunedoara și în Țara Hațegului
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Servicii incluse
✔ ghidaj profesionist, calificat
✔ vizite i  program conform descrierii  i  obiectivelor alese (în cazul în care alege i iș ș ț ș  

trasee de drume ie: vă vom da indica ii exacte pentru echipament)ț ț
✔ trei mese pe zi; cinele cu trei feluri de mâncare, prânz restaurant sau  

pachet hrană rece (sandwich-uri, fructe) pentru evt. traseu montan
✔ cazare la pensiune în Retezat (Râul Mare), fiecare cameră cu  

baie proprie (recomandăm Pensiunea Retezat)
✔ transport cu microbuz climatizat sau cu midicar – func ie de mărimea ț  

grupului i de alegerea Dumneavoastrăș

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

http://www.tymestours.ro/RO/X/00-retezat-drumetie-hiking.htm

