
Excursia prezintă două părţi: una dedicată 
culturii  (istoria staţiunii) şi celaltă  naturii 
(drumeţii în Parcul Naţional).

Băile  Herculane de  azi  nu  dau impresia 
unui  loc  unde  să  vrei  să  petreci  un 
concediu  de  wellness  –  e  drept.  Dar 
arhitectura  deosebită  din  centrul  vechi 
semnalează chiar şi unui  profan că locul 
este încărcat de istorie. Într-un tur detaliat 
al  staţiunii  (deci:  partea  culturală  a 
excursiei)  prezentăm  amănunţit  acest 
trecut  fascinant:  începem  cu  omul  din 
neolitic  (Grota  Haiducilor),  trecem  prin 
perioada  romană  (băile  romane),  nu 
ocolim  cei  1500  de  ani  de  utilizare 
primitivă  a  izvoarelor  (băile  în  aer  liber 
care  există  şi  azi...)  dar,  bineînţeles, 
punem  accentul  pe  dezvoltarea  staţiunii 
sub administraţie austriacă. Habsburgii au 
construit  aici  un  „Kurort”  tipic  central-
european;  la  sfârşitul  sec.  al  XIX-lea, 
împăratul  Franz Joseph spunea chiar că 

„avem aici... cea mai frumoasă staţiune de 
pe  continent”.  În  cadrul  turului  staţiunii 
oaspeţii  află  o  serie  de  amănunte  +/- 
picante  despre  cei  200  de  ani  de 
administraţie  austriacă,  de  la  împăratul 
semi-retardat care voia găluşte cu prune, 
până la poeziile scrise de Sissi prin munţi.

Important:  pentru  cei  care  nu  agreează 
drumeţiile, propunem un interesant traseu 
de 1 zi prin Oltenia (practic: peste munte). 
Vom  vizita  mănăstirea  ortodoxă  de  la 
Tismana,  casa  memorială  Brâncuşi  şi 
imensul pod natural de la Ponoarele.  Vă 
oferim cu plăcere mai multe informaţii.

Partea  „act ivă”  a  excursiei  este 
dedicată drumeţiilor în Valea Cernei. Dacă 
epitetele  laudative  nu  prea  se  mai 
potrivesc  staţiunii  Herculane  din  zilele 
noastre,  în  schimb  Valea  Cernei  este 
considerată în continuare, de către cei ce 
i-au bătut potecile, a fi „cea mai frumoasă 
vale  din  Carpaţi”.  Pentru  a  cunoaşte 
această  regiune  minunată  (azi  Parc 
Naţional) propunem pentru selecţie patru 
trasee, pentru toate gusturile (şi puterile).

Prima  propunere  de  traseu urmăreşte 
„patraula” - vechea potecă grănicerească, 
de pe vremea când râul Cerna constituia 
demarcarea între imperii (turci şi austrieci; 
nici pe munte nu vom scăpa de istorie!). 
Este  un  traseu  foarte  uşor,  de  fapt  o 
plimbare  aproape  orizontală  (poteca 

merge de-a lungul Cernei), urcuşurile sau 
coborâşurile  sunt  abia  sesizabile.  Deşi 
această plimbare pot să o facă şi bunicile 
cu nepoţei,  totuşi traseul  răsplăteşte prin 
peisajele  frumoase;  nu  lipsesc 
gospodăriile  ţărăneşti  vechi  (unele  fără 
curent  electric!  deşi  şoseaua este relativ 
aproape, pe celălalt mal al Cernei).

Date despre traseu:  cca.  4-8  km / 
2-4 h / ↑ 20-100 / ↓ 20-100  (datele variază 
în funcţie de porţiunea de „patraulă” pe care  
vrem să o parcurgem; dacă la un moment  
dat  e  „prea  mult”,  avem  posibilitatea,  în  
câteva locuri, de a întrerupe plimbarea)

A  doua  propunere  de  traseu ne  duce 
prin  Cheile Ţăsnei. Este cel mai „exotic” 
peisaj din Valea Cernei, cu pini negri ce îşi 
întind  coroanele-umbrelă  în  pereţii  de 
calcar alb-strălucitor. Urcuşul iniţial este în 
pantă mare, dar e scurt; curând ajungem 
la  un  minunat  punct  de  belvedere, 
deasupra cheilor; ne bucurăm de o pauză 
mai lungă în acest peisaj unic în România. 
Continuăm pe poteca ce străbate tăpşane 
înierbate,  strânse  între  pereţii  abrupţi  ai 
cheilor. În partea de sus a văii  se află o 
moară  veche  şi  câteva  stâne  unde,  în 
sezon, se poate degusta brânză.

cca. 7 km / 3-6 h / ↑ 300-500 / ↓ 300-500 
(datele variază în funcţie de cât de mult  
vom urca pe valea Ţăsna; întoarcerea pe 
acelaşi  traseu, deci  putem decide să ne 
întoarcem în orice moment).

Sissi  (Elisabeth),  împărăteasa 
Austriei, a  vizitat  de  cinci  ori 
staţiunea Băile Herculane – oare de 
ce? În această excursie scurtă, de 
week-end, prezentăm istoria staţiunii 
– căci dincolo de starea „nefericită” 
de azi, există la Herculane un trecut 
glorios, cu multe detalii fascinante 
şi puţin cunoscute.
Însă motivul no. 1 pentru care acest 
loc  a  fost  îndrăgit  de  capetele 
încoronate a fost Valea Cernei, „das 
wilde  Cernatal”,  cum  spunea  Franz 
Joseph.  Aveţi  la  dispoziţie  patru 
variante de trasee montane, toate sunt 
lejere  şi  uşor  accesibile.  Singura 
dificultate  va  fi  alegerea:  să  vă 
hotărâţi la unul sau două trasee, în 
funcţie de timpul disponibil.
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A treia propunere  de traseu ne poartă 
pe  celălalt  versant  al  văii,  prin  cătunele 
din  Munţii  Cernei.  Depăşim  versanţii 
abrupţi de pe fundul văii cu ajutorul unor 
scări  de  lemn  –  aceste  scări  sunt 
modalitatea  cea  mai  rapidă  de  acces  la 
cătunul  ...  Scărişoara.  Odată  ajunşi  sus, 
constatăm  că  împrejurul  nostru  s-au 
deschis  orizonturi  încântătoare;  facem  o 
pauză  la  biserica  la  de  la  Scărişoara 
pentru a admira splendida zonă în care ne 
aflăm:  este  un  peisaj  montan  umanizat 
(vechi  cătune,  sălaşe,  livezi),  în  ciuda 
reliefului accidentat – se află multe chei şi 
canioane pe-aici. Continuăm pe curba de 
nivel  (deci  fără  urcuşuri  sau  coborâşuri 
semnificative);  poienile cu case izolate şi 
mici  livezi  alternează  cu  porţiunile  de 
pădure de fag. Astfel ajungem, fără să ne 
dăm  seama  de  trecerea  timpului,  la  o 
familie  din  cătunul  Cracu  Mare:  aici 
suntem asteptati cu o gustare de produse 

ţărăneşti  (mămăligă,  ouă  fierte,  brânză 
etc.),  şi  bineînţeles că nu  poate  lipsi  un 
păhărel  din  producţia  proprie.  Apoi 
coborâm rapid, pe o potecă cu serpentine 
lejere.

cca. 7 km / 5-6 h / ↑ 500 / ↓ 500 (timpul dat 
include  şi  cca.  2  ore  de  pauze,  inclusiv  
„prânzul” la ţărani)

A patra  propunere  de traseu:  Muntele 
Domogled,  care  se  înalţă  semeţ  chiar 
deasupra  staţiunii  Herculane.  Datorită 
diversităţii  naturale  excepţionale  (aici  a 
fost  creată  cea  mai  veche  rezervaţie 
naturală din România), Domogledul a fost 
supranumit  „muntele  fluturilor”,  dar  la  fel 
de interesantă este şi mulţimea de flori viu 
colorate – multe specii mediteraneene sau 
submediteraneene.  Peisajul  este 
comoletat  de pereţi  de stâncă (poteca îi 
ocoleşte...)  pe care se caţără vestiţii  pini 
negri  de  Banat.  De  pe  vârf,  în  zilele 
senine, se vede Dunărea. Coborârea este 
uşoară,  mai  mult  prin  pădure  (cu  alun 
turcesc, castan comestibil, fag balcanic), 

putem trece şi pe la gura peşterii Avenul 
lui  Adam.  Deşi  pornim  chiar  din 
Herculane, dintre traseele propuse acesta 
are cea mai mare diferenţă de nivel; totuşi 
nu este un traseu dificil, şi nu este nevoie 
de  cunoştinţe  „tehnice”  -  ci  doar  de  o 
condiţie fizică medie.

cca. 7 km / 5-6 h / ↑ 850 / ↓ 850

Echipamente  pt.  drumeţie:  traseele 
propuse nu prespun echipament deosebit, 
ci doar haine care să permită lejeritate în 
mişcare.  Recomandabil:  încălţări  de 
munte (bocanci) – riscul unei entorse este 
mai  mic  (în  principiu,  însă:  riscul  unei 
entorse  pe  un  trotuar  „clasic”  din 
Timişoara  este  identic!).  Cu  anumite 
echipamente  (pelerine  de  ploaie,  chiar 
bocanci) putem ajuta şi noi.

Servicii incluse
✔ ghidaj  profesionist,  calificat  (atât 

pentru vizitele culturale, cât şi pentru 
drumeţia montană)

✔ vizite i program conform descrierii iș ș  
obiectivelor  alese  (în  cazul  în  care 
alege i i trasee de drume ie: vă vomț ș ț  
da  indica ii  exacte  pentruț  
echipament, în funcţie şi de sezon)

✔ trei mese pe zi;  cinele cu trei feluri 
de mâncare, prânz restaurant sau  
pachet  hrană  rece  (sandwich-uri, 
fructe) pentru evt. traseu montan

✔ cazare  două  nopţi  la  hotel  ***  în 
Herculane 

✔ transport cu microbuz climatizat sau 
cu midicar – în func ie de mărimeaț  
(şi opţiunea) grupului

Pre urileț  sunt  diferen iate  func ie  deț ț  
mărimea grupului,  sezon, programul efectiv 
ales etc.  Vă facem separat  o  calculaţie  de 
pre uri  corespunzătoare,  conform  cerin elorț ț  
Dumneavoastră concrete.
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 Crucea Albă pe Domogled (traseul 4)

  Muntele Domogled deasupra staţiunii

  Masa la ţărani acasă (traseul 3)
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