Vizitați Carașova

Localitatea se află în judeţul Caraş-Severin, la intrarea în Cheile Caraşului şi
beneficiază de un cadru natural încântător, fiind şi un punct de plecare spre
Parcul Naţional Semenic-Cheile Carașului, unul dintre cele mai importante
trasee turistice din Banatul Montan. Totodată, Caraşova este cunoscută şi
pentru originea locuitorilor de aici, carașoveni, care a stat la baza a numeroase
studii publicate în ultimele două secole. Datorită poziţiei sale strategice, în
trecut a fost un important centru administrativ, politic şi religios. În Carașova
locuiește cea mai mare comunitatede croați din România.

Traseul satelor Croate
pe bicicletă
1) Carașova(Karaševo)
2) Rafnic (Ravnik)
3) Vodnic (Vodnik)
4) Lupac (Lupak)

5) Clocotici (Klokotič)
6) Nermed (Nermiđ)
7) Iabalcea (Jabalče)
8) Carașova (Karaševo)

Locuri de vizitat în
zona noastră

Cheile
Carașului

Peștera
Liliecilor

Izvorul
Sf. Maria din
Lourdes

Capela
Kalvaria

Peștera
Comarnic

Lacul Gozna
Văliug

Cascada
Bigăr

Semeringul
Bănățean

Campare
Sălașe
Carașova

visitcarasova.com
Cetatea
Turcului

Lacul
Buhui

Poiana
Prolaz

Pentru mai multe obiective turistice accesați linkul:

https://app.banatul-montan.ro

Muntele
Semenic

Cheile
Nerei

La Sălașul Fermecat

S
A
L

ituat in mijlocul naturii între localitățile Carașova și Reșița, Salaš u Bregu
este un loc mirific în care te poți deconecta foarte ușor de viața cotidiană
dar conecta cu natura. Este locul în care cu siguranța vei găsi liniștea
dorită.

A

cest nume și l-a dobândit datorită locului și poziționării acestuia. Familia
noastră locuind în localitatea Carașova, care este situată la o altitudine
mai joasă, tot timpul spunea ca mergem "kod salaša u breg" adică la
"sălașul din deal" așadar nu putea fi o altfel de denumire decât cea pe
care a avut-o dintodeauna.

Š

tim cum a rezistat cei peste 100 de ani. Dorim să ne bucurăm în
continuare de el și să îl transmitem generațiilor următoare ale familiei
noastre. Salaš u Bregu a trecut prin multe, dar a rezistat iar nouă nu ne
rămâne decât să sperăm că etapa acesta nouă în care întrăm, să fie una
creatoare de noi povestiri, noi amintiri frumoase și de neuitat.

u

ceastă poveste a început acum foarte mulți ani și dăinuie până în ziua de
azi. Familia noastră a fost tot timpul legată de acest sălaș și a reușit până
în prezent să mențină această legătură. Străbunii mei au trăit în locul
acesta, prima clădire datând din 1904.

Sălașul este așezat în satul Iabalcea, la poalele muntelui
Semenic. Are arhitectura simplă și specifică zonei iar
aspectul păstrat dupa recondiționare este cel original.
Vechimea lui este de peste 100 ani.

Lavanda Carașova

Sălașul nostru a fost construit în 1890 și se află în
proprietatea noastră de multe generații. Plantarea lavandei
am inceput-o în 2013 inspirându-ne după frumusețile
câmpurilor de lavandă din alte tări din Europa.

ocul acesta minunat este cu siguranță un loc în care ai vrea sa fi.
Sălașul i-a ajutat pe străbunii mei să supraviețuiască oferindu-le apă,
hrană și tot ce aveau nevoie în vremurile trecute pentru ca ei să meargă
mai departe. Este locul în care toți din familia noastră ne-am trăit
copilăria hoinărind prin locurile acestea.

Bregu

"Din dorința de a promova zona
deosebit de frumoasă a Carașovei,
am hotărât să recondiționam clădirile
de pe proprietate păstrând structura
originală dar să și oferim un minim de
confort adaptat zilelor noastre

-cazare în sălaș
-campare cu cortul sau minivan-ul
Locația:

Proprietatea se afla pe drumul dinspre Reșița înspre Carașova, la kilometrul 8
se face stânga pe un drum forestier iar în 2-3 minute de mers cu mașina pe partea
dreaptră veți găsi proprietatea noastră.
www.salasubregu.com

facebook.com/salasubregu

-cazare în sălaș
-produse de lavandă

- cazare în sălaș
- campare cu cortul sau minivanul
Locația:

Proprietatea se afla la ieșirea din localitatea iabalcea pe drumul care duce către
dealul ponor, pe partea Stângă la arpoximativ 200m de la iesirea din satul
Iabalcea.
facebook.com/LaSalasulfermecat

Locația:

Proprietatea se afla pe partea dreaptă, la aproximativ 500m de la iesirea din
Carașova înspre clocotici.
facebook.com/lavandacarasova

