
TERRA BANATICA
Terra Banatica este denumirea în latină a Banatului, o regiune a țării noastre cunoscută în 

două feluri: Banatul istoric și cel românesc. Banatul istoric, numit și „țara dintre râuri” este delimitat 
la nord de râul Mureș, la vest de Tisa, la sud de Dunăre la est de râul Cerna împreună cu munții 
Godeanu și Țarcu, închizându‑se la Porțile de Fier ale Transilvaniei dintre munții Țarcu și Poiana 
Ruscă. Treimea vestică aparține astăzi Serbiei, cu o părticică în Ungaria, iar în România acoperă 
două treimi. Banatul românesc, este cel care se identifică în cea mai mare parte cu județul Caraș 
Severin (la care se adaugă și zona Orșovei), Timiș și Arad. Banatul Montan este cel străbătut și de 
Via Transilvanica, traseu ce intră pe la Porțile de Fier ale Transilvaniei în județul Caraș Severin, 
traversând o parte a „țării Gugulanilor”, străbătând sălașele din munții și dealurile Parcurilor 
Naționale cu păduri seculare, întâlnind Nera cu umbrele ei răcoroase și canale de captare a 
râulețelor de munte, vechi și pline de mușchi verde, electrizant. 

Caraș Severin este județul cu 15 minorități etnice (români, maghiari, germani, croați, sârbi, 
romi, cehi, slovaci, ucraineni, ruși lipoveni, turci, bulgari, evrei, polonezi și italieni), fapt ce stă ca 
exemplu pentru conviețuirea pașnică și păstrarea limbii și obiceiurilor fiecărei comunități în parte, 
arătate/întâlnite la fiecare sărbătoare a locului, sau la „ruga” satului. Terra Banatica, imensul bazin 
hidrologic, în care se adună apele de pe toate vârfurile de munte, va rămâne în mintea drumețului 
ca fiind locul unde va dori să se reîntoarcă. Este tărâmul râurilor repezi, poienilor magice cu flori 
colorate, stâncilor ascuțite de gri dorian, peșterilor misterioase și morilor de apă, tărâmul fermecat 
al pădurilor seculare de fag și al apelor termale, satelor fantomă sau al pemilor dispăruți. 

În această zonă predomină frumusețea naturii, pădurile, micile sate cu „sălașurile” specifice, 
puține localități sau orașe mari prin care se trece, însă cu bănățeni primitori, răchia lor, liniștea 
locurilor și „graiul bănățan”. 224 kilometri de liniște, civilizație puțină, semnal prost, dar șansă 
de a medita în siguranță prin pădurile dese sau poienile cu miresme de flori. Traseele sunt lungi, 
întinse, ce invită la descoperiri interioare și exterioare nenumărate și pot fi parcurse în siguranță, 
neamenințați de nimeni și nimic. 

Terra Banatica este țara unde s‑au născut multe povești ce așteaptă să fie povestite de vântul 
ce foșnește printre multitudinea de flori colorate, cimbrișorul lămâios sau fagii de sute de ani. Locul 
ce te invită să revii, te cheamă înapoi! 

ATENȚIE 
În toată zona județului Caraș‑Severin, în afară de localitățile mai mari, rețeaua telefoniei 

mobile va exista doar pe Vodafone, în rest semnalul este slab sau inexistent, mai ales pe traseu, 
în păduri și în unele poieni. Vă rugăm să aveți disponibil un track offline, aplicația sau orice altă 
modalitate care arată traseul Via Transilvanica fără internet. 

NU există pericol de animale sălbatice (carnivore mari), dar în ultimul an se zice că s‑ar fi 
întors câțiva urși! Mai la sudul județului, atenție la vipera cu corn, această zonă fiind una în care 
această specie de viperă se poate întâlni! Câinii de stână sau liberi nu prezintă un pericol așa de 
mare ca în alte zone, oamenii locului și cei care ne‑au ghidat, folosesc vorba bună, fluieratul ușor și 
mângâiatul pentru a calma lătratul acestora. Atenție la câinii blânzi care o iau în urma drumeților 
‑ se alungă cu forța, pentru a evita „transhumanța” acestora de zeci de kilometri, departe de casă și 
fără șanse de a găsi drumul înapoi la stăpân. 

Dacă drumeția se face pe timp de vară, în lunile călduroase, se recomandă folosirea fiecărei 
protecții solare, și anume pălărie/șapcă, ochelari de soare, cremă de soare cu factor de protecție 
mare și apă multă pentru hidratare. În cazul drumeției după o perioadă ploioasă, se recomandă a 
ține la îndemână spray împotriva țânțarilor și căpușelor! Pentru persoanele care suferă de alergii la 
plantele din fânațe sau arbori, se recomandă tratamentul oferit de medici, existând un nivel ridicat 
de alergeni în aer, mai ales în poienile și pe pășunile de munte. Pentru cei doritori să parcurgă 
tot județul Caraș‑Severin cu bicicleta sau bicicleta electrică, există posibilitatea să se închirieze 
biciclete mountainbike sau electrice de la www. romountainbike.ro, sau la numărul de telefon 0726 
187 399, la Cătălin Gavrilă, acestea pot fi cerute să fie aduse oriunde pe raza județului și lăsate 
oriunde în județ, ca să fie ridicate.

Pentru persoanele care suferă de alergii la plantele din fânațe sau arbori, se recomandă 
tratamentul oferit de medici, existând un nivel ridicat de alergeni în aer, mai ales în poienile și pe 
pășunile de munte.

Pentru cei doritori să parcurgă tot județul Caraș‑Severin cu bicicleta sau bicicleta electrică, 
există posibilitatea să se închirieze biciclete mountainbike sau electrice de la www.romountainbike.
ro, sau la numărul de telefon 0726 187 399, la Cătălin Gavrilă, acestea pot fi cerute să fie aduse 
oriunde pe raza județului și lăsate oriunde în județ, ca să fie ridicate.
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16 km  
 4 ore

1 RUTA BUCOVA ‑ MARGA

Traseu: ușor 
Diferență de nivel: 189 m
Locuri critice: trecerile de șoseaua asfaltată necesită atenție; se merge pe fost terasament 
de cale ferată, ceea ce înseamnă cărare pietruită;
Peisaj: potecă făcută pe fostul terasament de cale ferată, lată, munții în jur, satele 
sunt foarte aproape în caz că este nevoie de apă de la localnici, se trece șoseaua și se 
trece și prin localitate, peisaje de vin în jur; Aceste locuri se numesc: Porțile de fier ale 
Transilvaniei și este trecerea din județul Hunedoara în județul Caraș Severin;
ATENȚIE: pentru orice urgențe ce țin ce cazări, transport, accidente, recuperări, sfaturi, 
rătăciri sau ajutor, vă rugăm să sunați la numărul de tel. 0766 445 214, Beg Nicolae, 
Primar în comuna Marga!

Cazări:
Bucova: Mimi Pension, 40 locuri de cazare, camere duble, triple, restaurant, fast‑food, 
magazin alimentar, Rezervări la tel. 0744 791 361 (Dragomir Horia);
Marga: 
Căsuțele din grădină, cazare în căsuțe cu bucătărie proprie, servirea mesei la cerere, 
rezervări la telefon 0745 140 175 (Olimpia Ursescu);
Pensiunea Alex (fostă Ana), 20 locuri de cazare, 150 lei/cameră dublă, 200 lei/apartament, 
restaurant, Rezervări la telefon 0730 665 000 (Nea Goe);
Terasa Sunset, restaurant, rezervări la telefon 0740 206 254.

Infrastructură:

Bucova: 

Bouțari: 

Marga: 

Notă:
Traseul intră în județul Caraș Severin șerpuind printre dealurile înalte și țuguiate, cu 
păduri ce parcă încrețesc vârfurile acestora, lucru ce amintește într‑una ori de „cușmele 
dacilor” (pileus) sau în alt fel, cumva, de cuvântul „gugulanică”, fiindcă forma lor are 
cumva forma cuvântului. Am intrat în Țara Gugulenilor, unde inclusiv dealurile împădurite 
au formă „gugulenică”, așa cum spuneam, ca pileusul dac .Acolo unde scrie cuvintele de 
bun venit în Băuțar, alături de un steag tricolor al țării, pe partea dreaptă a drumețului, 
urcă un drum proaspăt în dreapta sus, și apoi o ia la stânga, mergând mult pe deasupra 
satului, casele arătându‑și doar acoperișurile roșiatic portocalii.
Se merge pe acest drumeag cu pietre ieșind din pământul proaspăt, trecând prin fața 
unor gospodării, case din cărămidă, mici și colorate. Pe o parte și alta a drumului se văd 
salcâmii ce păzesc fostul terasament de cale ferată, terasament transformat acum în 
drum pentru oamenii ce parcurg Via Transilvanica pe jos, cu bicicleta sau călare. Poate 
va fi nevoie să deschidem câte o poartă ce stă în drum ca să nu treacă animalele ce pasc 
în liniște la poalele dealurilor țuguiate, sau trecere pe sub un gard electric. Drumeagul 
când se îngustează, când se lărgește, când se întunecă din cauza copacilor ce îl păzesc, 
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când se înseninează și arată peisaj pitoresc în jur. Chiar la început, în stânga, deasupra 
satului, se vede o fâșie de munte parcă sfâșiată, ca o mult prea scurtă pistă de schi, 
cu un soi de terasamente. Am aflat că acesta este conducta de gaz BRUA, ce vine din 
Bulgaria și ajunge în Austria. Mai departe se ajunge și pe la cimitirul satului, încoronat cu 
biserica greco‑catolică a acestuia, și continuă cu umbra plăcută a salcâmilor. Sunt circa 
4 kilometri jumătate de mers pe drumul așa frumos amenajat, ce miroase a terasament 
feroviar, adică a ulei ars cu care se îmbibau traversele de stejar ale terasamentului. E o 
senzație ciudată ce se simte ca atunci când copil fiind se sărea de pe o grindă pe alta 
între șinele trenului, exact acel miros stăpânește aerul pe tot parcursul acestui traseu. 
Apoi se coboară la stânga către șosea și se merge pe același drum ce se află la câțiva 
metri de șoseaua națională, dar ferit de pericolele traficului acestuia. Drumurile „surori” 
vor merge alături în jur de un kilometru, după care iar se despart și se îndepărtează 
unul de celălalt, traseul mergând din nou deasupra satului, pe partea dreaptă, oferind o 
vizibilitate mai de sus asupra localității. În următorii doi kilometri jumătate se trece prin 
cimitirul și prin spatele bisericii ortodoxe, prin spatele unor livezi bine îngrijite, pe lângă 
turme de oi ce au păstorul lângă ele și prin dosul curților gospodarilor.
După ce am trecut de borna CS 010, la intersecția cu drumul comunal spre Cornișoru, 
ieșim la drumul național, traversăm, mergem pe marginea DN circa 200m cu atenție la 
trafic și revenim la terasament în dreptul unei mici plantații de zmeur. După câteva sute 
de metri pe CF și printr‑o livadă revenim la drumul principal în dreptul fostei gări.
Traseul continuă în Băuțari pe partea stângă, pe lângă case, fără trotuar amenajat. După 
ce trecem de o bornă (pe dreapta DN) vedem indicatorul spre stânga și continuăm pe 
o uliță 500m, apoi peisajul se deschide. Suntem pe un câmp (izlaz) cu vedere excelentă 
înspre munții din jur și ne îndreptăm spre Marga. Intrarea în Marga este marcată de o 
bornă iar traseul continuă pe lângă casele aliniate de‑a lungul străzii principale.

Info:
Țara Gugulanilor – Țara Gugulanilor își ia numele de la Vârful Gugu (2.229 m), cel mai 
înalt vârf din Banat, locul unde era sanctuarul lui Zamolxis, zeul dacilor. Toponimul „gugu” 
se referă la un vârf de munte sub formă de con. Gugulanii se personalizează prin graiul 
specific, dovadă a unei origini dacice, credința de nemurire din precreștinism, obiceiuri 
neschimbate de veacuri, și nu în ultimul rând, faima de a vinde cele mai bune mere și 
pere. Iar pe deasupra, să nu uităm de mândria (fala) de a fi gugulan! Din punct de vedere 
geografic, Țara Gugulanilor se întinde în întregime pe teritoriul județului Caraș‑Severin. 
Două din cele trei laturi se întâlnesc în Caransebeș, urmând liniile depresionare ale 
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râurilor Bistra și Timiș, până la Poarta Orientală, între Teregova și Domașnea. Cea de‑a 
treia latură închide ținutul de la Teregova, urmând râul Hideg în amonte, iar mai apoi 
linia de hotar a Munților Godeanu și Țarcu, până la Porțile de Fier ale Transilvaniei. Are 
o populație de 62.000 de locuitori și cuprinde un număr de 48 de localități, dintre care 
municipiul Caransebeș, orașul Oțelu Roșu și 13 comune cu 33 de sate: Armeniș, Băuțar, 
Bolvașnița, Buchin, Bucoșnița, Glimboca, Marga, Obreja, Rusca Montană, Slatina Timiș, 
Teregova, Turnu Ruieni și Zăvoi. În timpul războaielor daco‑romane, dar și mai târziu, 
când vremurile erau grele și invadatorii făceau prăpăd, oamenii din Țara Gugulanilor se 
ascundeau în văile și poienile dintre munți, unde se ocupau cu păstoritul oilor. Gugulanii 
se disting printr‑un folclor bogat, negoțul cu mere, pere, prune, gutui și nuci, dar și prin 
vestita frumusețe fizică a bărbaților și femeilor gugulani. Oamenii trăiesc în case fără 
garduri, cu arhitectura dacică, pe un nivel, căreia i s‑a adăugat stilul caselor de graniță.
Pons Augusti (Marga) – De la Zăvoi, drumul roman duce la castrul și podul Pons Augusti 
(Podul Împăratului), în apropierea localității Marga. Aici a fost punct vamal pentru 
trecerea din Dacia intracarpatică spre provinciile din Sudul Dunării. În apropierea 
castrului Pons Augusti se mai văd urmele unei așezări civile, un altar dedicat zeului 
Marte și zeiței Nemesis. Tot la Marga se pot observa urme de mine și flotații de aur din 
vremea romanilor.
Ruga de la Marga  – „ruga” este sărbătoarea satului,  fiecare sat/comună având sărbătoarea 
proprie odată pe an. În satul Marga, ruga se ține pe data de 20 iulie, de Sf. Ilie.
Ruga de la Băuțar – În Băuțar, ruga se ține în 20 iulie, de Sf. Ilie.
Ruga de la Bucova – În Bucova, ruga se ține în 26 octombrie, de Sf. Dimitrie.
Ruga de la Vama Marga – În Vama Marga, ruga se ține în 29 iunie, de Sf. Apostoli Petru 
și Pavel



196

14 km  
 4 ore

2 RUTA MARGA ‑ OȚELU ROȘU

Traseu: ușor 
Diferență de nivel: +65 m
Locuri critice: Se merge mult prin poieni cu copaci răzleți, se necesită aprovizionare cu 
apă, protecție solară pe vreme de caniculă și de insecte;
Peisaj: poieni cu iarbă mare și copaci răzleți, pădurice de mesteceni, se merge mult pe 
lângă calea ferată și pe lângă zona industrială a orașului Oțelu Roșu.

Cazări:
Oțelu Roșu: Hotel Fiama, 46 camere duble, 180 lei/cameră, restaurant, grajduri pentru cai, 
Rezervări la tel. 0732 553 668 și 0742 907 405 (Dana).

Infrastructură:

Oțelu Roșu: 

Notă:
După ce se pornește din nou la drum din satul Marga (1), se iese pe niște poieni, pe un 
drum de țară din pământ și acoperit cu iarbă. La ieșirea din sat, marcajele duc trasul ușor 
în stânga pe un asemenea drum, care trece prin pășunile demult nelucrate ale oamenilor. 
Iarba e crescută înaltă și e sălbăticită, de vrei să o mângâi, aceasta ripostează împungând 
și zgâriind pielea moale a palmelor. Se merge pe acest drumeag în continuare, care 
șerpuiește când la dreapta când la stânga, prin lanuri de ferigi uriașe sau „păduri” de 
mesteceni, unde se zice că vin oameni la cură cu sevă de mesteacăn care ar fi foarte 
sănătoasă. Lucru bine știut, că seva de mesteacăn ajută în diverse boli și se folosește 
la curățarea și detoxifierea organismului, mai ales la început de an. Se merge apoi mai 
departe, făcând puțin zgomot în jur, fiindcă gurile rele zic că ar fi o ursoaică cu pui în 
zonă, care se numește Viorica. Cu cântec și voie bună și mai ales pasul grăbit, se merge 
mai departe pe drumul care se lățește sau se adâncește, semn că se formează „lacuri de 
noroaie” după ploi abundente. Traseul ajunge apoi pe lângă șinele de tren, și continuă 
astfel în jur de 3 kilometri, intrând în localitatea Voislova, după care se trece înapoi 
lângă șine, unde va fi o cărare întunecată pe lângă linia ferată ruginită și împădurită, 
atât de densă încât împiedică vizibilitatea. După cei 3 kilometri, se ajunge la o fabrică de 
prelucrat marmura și se observă că și calea ferată intra aici, presupunând că se transporta 
produsul finit al acesteia în întreaga țară. Locul este unul strălucitor de la praful alb care 
acoperă totul, ca un cearșaf folosit de copii pentru a întruchipa o fantomă. Din curtea 
fabricii se iese în dreapta, traversând șinele și apoi brusc se ia în stânga și înainte, până 
ce drumul ajunge din nou pe unul de țară, pe poieni. Prin mălăiș, grădini ale localnicilor 
sau copaci răzleți, pădurice și tufăriș, se mai merge în jur de 2 kilometri jumate până la 
Zăvoi. Aici se merge pe dreapta, pe asfalt, urmărind marcajele până la șoseaua care se 
traversează la trecerea de pietoni. Pe acolo, se trece apoi pe partea dreaptă a satului, se 
trece râul Bistra și se merge printre copaci, câteva treceri de pâraie și posibil noroi, în jur 
de 3 kilometri jumate, până la Gura Jgheabului. Plimbarea va fi plăcută fiindcă se face pe 
un drum de pământ, cu copaci ce țin umbră. Mai mult, nici nu există diferențe de nivel, 
zona fiind deja una mai întinsă. La Gura Jgheabului se găsește și o frumoasă fântână 
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cu izvor, amenajată, de unde se poate face plinul pentru următorul periplu pe conturul 
industrial al orașului Oțelu Roșu (2).
Această aventură poate fi una foarte interesantă, fiindcă se găsesc pe partea stângă 
imensele cadavre ale uzinelor și fabricilor de topit oțelul și fierul iar pe partea dreaptă, 
cimitire de utilaje, camioane și mașini. Aceste zone, amintesc intens de cartea „Picnic la 
margine de drum” a fraților Strugatsky, sau de filmul lui Tarkovsky, „Călăuza”, turnurile și 
coșurile de fum gri, clădirile dărăpănate ce sunt ținute în continuare de câteva construcții 
metalice, furnale și hale, parcă sunt unele ce creează starea febrilă de halucinații obosite 
sub influența razelor radioactive. Desigur, locul nu este periculos din acest punct de 
vedere, a fost doar unul din locurile foarte poluate în urma funcționării uzinei. În jur 
de trei kilometri jumătate se merge pe această „centură de fier” a orașului, însă finalul 
acestei zile trebuie să fie în oraș, ca ziua ce urmează să înceapă de aici, cu puterile 
proaspete.

Info:
Oțelu Roșu – La sfârșitul secolului XVIII, coloniștii majoritari germani, veniți din Reșița 
și Bocșa, au construit pe malul drept al Bistrei ateliere metalurgice, construind „Colonia 
Veche” ‑ nucleul viitorului oraș Oțelu Roșu. Se poate observa, după condițiile de climă și 
vegetație prielnice, că pe aceste meleaguri, viața exista din cele mai străvechi timpuri. 
Astfel că în antichitate, pe Valea Bistrei trecea „drumul roman care pornea de la Lederata 
până la Ulpia Traiana Sarmisegetuza”, iar la marginea orașului au fost găsite obiecte 
de silex datând din paleoliticul superior. Cercetătorul Mircea Rus menționează că în 
secolele VI‑XI, printre cele 32 de localități bănățene din care se extrăgea aur, se număra 
și Ohaba Bistra, pe vatra căruia s‑a format actualul oraș, Oțelu Roșu. Împăratul Iosif 
al II‑lea al Austro‑Ungariei face în anul 1773 o vizită în Banat și remarcă compania 
militară Ohaba Bistra pentru disciplină. Câțiva ani mai târziu, în apropierea dealului lui 
Ferdinand, se instalează o forjă de prelucrare a fierului. În timpul în care fabrica este 
condusă de Ferdinand Hoffman, ia ființă „Colonia Veche”, un mănunchi de case în zona 
uzinei și a podului de la Cireșa, demnă de menționat fiind clădirea „Vila” care a servit 
drept școală. În timpul celui de‑al doilea război mondial, localitățile Ohaba Bistra și 
Ferdinand se contopesc, dar după 1945 revin la forma inițială. În timpul comunismului, 
denumirea a fost schimbată în Oțelu Roșu, pentru a fi în ton cu noua evoluție istorică. 
Astăzi, populația orașului este de circa 13.000 de locuitori care, după naționalitate, sunt 
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români (populație majoritară), maghiari, germani, italieni, slovaci, rromi, ucraineni, turci, 
evrei și sârbi.
Uzina din Oțelu Roșu – Oțelu Roșu a fost un cunoscut centru al metalurgiei feroase. 
Atestată pentru prima oară în 1796, în vremea Imperiului Habsburgic, uzina s‑a dezvoltat 
și modernizat continuu de‑a lungul celor mai bine de 200 de ani de existență. Ultima 
modernizare a avut loc în 1996 și a vizat îmbunătățirea procesului tehnologic de 
laminare. După eșecul privatizării cu frații Gavazzi, principalele active au fost cumpărate 
de un fost chiriaș, Ductil Steel Buzău. În prezent, uzina este o ruină, care mai amintește 
de prosperitatea de odinioară.
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28 km  
7 ore

3
          RUTA OȚELU ROȘU ‑ CARANSEBEȘ 

Traseu: ușor spre moderat
Diferență de nivel: +401 m
Locuri critice: Când se parcurg cărări prin păduri, este necesară o atenție sporită față de 
animalele sălbatice. Pe drumurile de asfalt, atenție la trafic și este necesară mai multă 
apă în zile toride, izvoarele lipsesc dar se poate cere de la localnicii din satele de pe 
traseu.
Peisaj: poteci de pădure, dealuri, drum pietruit sau asfalt, se trece prin sate și se face 
trecerea de la rural la urban.
 
Cazări:
Caransebeș: Pensiunea Kolpinghaus, cazare 52 locuri în camere single, duble și triple, 
servirea mesei în regim restaurant. Rezervări la  0757 021 721, 0757 021 719.
Bine de știut: Caransebeș oferă multiple posibilități de cazare, pentru toate buzunarele. 
În cazul în care nu sunt locuri disponibile la punctul menționat, recomandăm căutarea 
pe internet. Este recomandat ca înnoptarea să fie cât mai aproape de traseul care trebuie 
parcurs.

Infrastructură:

Caransebeș 
 

Glimboca

Notă:
O nouă zi pe Via Transilvanica va 
începe din oraș, căutând marcajele sau 
reluând traseul de unde s‑a lăsat, mai 
precis, de pe „centura de fier” a orașului, 
din zona industrială. În jur de doi 
kilometri jumate se va merge printre 
gospodăriile de colonie și puțin peisaj 
cu copaci și verdeață după părăsirea 
zonei gri, până se intră pe asfalt și se 
merge pe acesta atât cât se traversează 
Bistra pe un pod mare de beton. Direct 
după pod, pe partea stângă se găsește 
Restaurantul Mușa, un loc care îmbie 
la un prânz sau o băutură rece, dar 
care nu este deschis în zilele de luni, 
poate că e bine de știut. După pod se 
intră direct în satul Glimboca (2), ce se 
parcurge într‑o plimbare printre casele 
localnicilor. Casele bănățene sunt 
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frumos de urmărit și privit, prezintă multe aspecte și informații asupra modului de viață 
a acestora. Urmărind marcajele, se trece peste șoseaua principală, se traversează satul 
în cei 1 kilometru jumate, prin inima acestuia. Apoi, după ce se trece o vale și se merge 
în dreapta, peisajul va fi unul verde, printre binecunoscutele „păduri de ferigi” ce se vor 
regăsi din ce în ce mai des începând din acest județ și până la Drobeta Turnu‑Severin. Se 
trece printre tufișuri și ferigi uriașe, surprinși fiind din când în când de câte o urcare sau 
coborâre bruscă, trecere de pâraie și umbre dese. După în jur de 4 kilometri de mers, se 
ajunge la o coborâre către dreapta spre satul Var, ce așteaptă liniștit și alb la câteva sute 
de metri. Ajunși la drumul principal, se ia din nou la dreapta către centrul satului, trecând 
pe lângă primele gospodării ale acestuia. Apoi, din centru se ia la stânga, până la ieșire din 
acesta. După ieșire, la circa 200 metri, se face stânga pe drum în continuare, ca mai apoi, 
după alți 500 metri să se iasă din nou de pe drum și să se continuă prin poieni, pe dealuri 
și printre livezi sau pomi. Între Var și Dalci se merge pe drum pietruit de țară și printre 
copaci răzleți, mai mulți kilometri, asezonați cu urcări și coborâri scurte și câteva treceri 
de pâraie. Se trece și pe lângă o biserică baptistă, după care, la 400 metri se găsește o 
urcare puțin mai dificilă, ce se întinde pe circa 200 metri. Apoi mai rămâne un singur 
kilometru până la coborârea în sat, de unde se observă deja terenul de fotbal ce rânjește 
în soare pe partea dreaptă cum se coboară la drumul comunal. De aici, se ia spre ieșirea 
din satul Dalci în dreapta, se trece prin fața terenului de fotbal, se merge pe drum, lăsând 
satul în spate. Cam la un kilometru, în direcția satului Zervești, se taie o buclă făcută de 
drum, lăsând Zerveștiul neatins pe partea stângă a direcției de mers, ajungându‑l doar 
cu privirea. Traseul nu intră și aici, dar continuă pe drum și marcaj, mergând ușor în 
dreapta prin hotar, pe ogor, printre copaci și pădurici rare, transparente. După aproape 2 
kilometri se ajunge la o pădurice frumoasă și deasă, dar foarte mică, traversând‑o. Ajunși 
dincolo de aceasta, se merge brusc în stânga încă 500 metri și apoi dreapta alți 200 și 
iarăși stânga, pe lângă  un râuleț cu multe meandre în partea stângă. De aici se poate 
observa deja aeroportul în față, dar până la acesta mai este puțin drum de parcurs. Se 
ajunge în apropierea acestuia, se ocolește în stânga și se trece pe lângă pistă și postul 
de control al „miliției”, după care se merge înainte, cu pista de aterizare a aeroportului 
pe partea dreaptă. După circa un kilometru jumate, se ajunge și la cantoanele acelorași 
polițiști, care se vor lăsa pe partea dreaptă,  traseul continuând spre stânga și, mergând 
pe lângă pârâul Potoc. Se trece apoi pe sub șoseaua de centură suspendată, ca mai apoi, 
peste în jur de 500 metri să se găsească prima stradă a Caransebeșului (3), de pe traseu. 
De aici, sunt mai multe cazări aproape de drumul nostru, și Caransebeșul așteaptă să fie 
descoperit printr‑o plimbare adiacentă zilei de drumeție.
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Info:
Ruga de la Glimboca – În Glimboca, ruga se ține în 15 august de Sânta Maria Mare, o 
sărbătoare care marchează totodată și trecerea de la vară spre toamnă.
Ruga de la Obreja‑ În Obreja, ruga se ține în 29 iunie, de Sf. Apostoli Petru și Pavel. 
Ferma de vaci din rasa Angus – Localnici din Glimboca se laudă cu celebra fermă de vaci 
din rasa Angus, apreciate la nivel mondial pentru carnea fragedă. Este prima astfel de 
fermă din tot județul Caraș‑Severin.
Locuri de făcut popas în Glimboca – La școala din Glimboca se poate vizita un muzeu de 
care locuitorii sunt mândri și spun despre el că ar fi “la fel de frumos, dacă nu chiar mai 
frumos decât muzeul de la Reșița”. De asemenea, merită întrebat în jur despre Cariera de 
Andezit, sau despre mina de uraniu, care poate ar fi bine să rămână o vizită făcută prin 
povești, decât una fizică. Punctul de Informare Turistică Caransebeș – În partea dreaptă   
Muzeului de Etnografie și al Regimentului de Graniță din Caransebeș există Punctul de 
Informare Turistică, ce oferă informații utile cu un număr mare de materiale informative, 
hărți și sfaturi. Se poate rezerva și un tur al orașului ghidat de fetele de la Info, în mod 
gratuit, recomandat inclusiv de noi. În turul ghidat al orașului am vizitat sinagoga și alte 
clădiri importante, împreună cu o mulțime de informații utile și noi, venite din partea 
ghidului.
Parcul Teiuș – Parcul Teiuș este așezat la confluența Sebeșului și Timișului și poartă 
denumirea de Teiuș, probabil din cauza pădurilor de tei ce abundau pe versanții 
dealurilor din această zonă.  Încă din primele decenii ale secolului al XIX‑lea, au început 
să se clădească așezări cu caracter mixt, cu mici gospodării țărănești și case de odihnă. 
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Din jurul anului 1900, între casele cu gospodării țărănești, au început să apară o serie de 
case cu un scop numai de agrement. În perioada dintre anii 1920‑1933, se construiesc o 
serie de vile și reședințe de vară care animă stațiunea. Așa că, vizitați Parcul Teiuș, loc de 
recreație al gugulanilor, cu aer ionizat, miros de tei, salcâm și brad. Căutați și produsele 
lactate și fagurii de miere care au fost bine primite (și degustate) de către turiști încă din 
1932, când Teiuș a fost declarată stațiune climaterică. Din păcate, după 1940 a început 
decăderea stațiunii, mai ales că după 1948, vilele au fost confiscate și transformate în 
case muncitorești. Ulterior, după revoluție, s‑au făcut investiții în repunerea în valoare a 
acestui loc special, încărcat de istorie.
Parcul de Sculptură Monumentală Teiuș – Acest parc este un muzeu în aer liber, care 
găzduiește în fiecare an la finalul verii, Simpozionul Internațional de Sculptură. Parcul 
s‑a construit între anii 2003 și 2009, având 33 de sculpturi din lemn de gorun sau stejar. 
Acest număr nu este deloc întâmplător, ci reprezintă o referință religioasă, 33 fiind vârsta 
Mântuitorului Iisus pe pământ. Vizitatorii pot admira lucrări de sculptură modernă, „Vise 
sculptate în lemn” și „Gânduri dăltuite în lemn”. Atât lemnul, cât și marmura sunt bogății 
ale Banatului Montan, ceea ce poate explica într‑o mare măsura, concentrația de artiști 
sculptori și dragoste pentru această formă de artă din această zonă. Așa că, după ce 
ați văzut sculpturile din lemn din Parcul Teiuș, porniți prin Piațetele din Caransebeș 
pentru a vedea sculpturile din marmură realizate în cursul a trei ediții la Simpozionul 
de Sculptură în Marmură din Caransebeș. S‑au creat tot 33 de sculpturi din marmură de 
Rușchița, de către artiști din Asia, Africa, America de Sud și de Nord, Europa și România. 
Muzeul de Etnografie și al Regimentului de Graniță de la Caransebeș – Pentru a înțelege 
contextul acestui muzeu, e important să înțelegem că mult timp, Banatul Montan era 
„la marginea Imperiului”. Din centrul orașului spre Parcul cu platani, se poate observa 
Statuia Generalului Ioan Dragalina. Continuând prin parc de la statuie, pe o alee care 
împarte în două rezervația dendrologică, se ajunge la muzeu. Muzeul a fost înființat în 
1962 în clădirea care a fost odată  cazarma Regimentului româno‑bănățean nr. 13 din 
Caransebeș, construită în anul 1753. Numeroasele colecții precum expoziția dedicată 
împărătesei Elisabeta,  sau expoziția permanentă a Bisericii medievale, sunt completate 
de Rezervația arheologică Tibiscum de la Jupa, aflată la 6 km de actuala vatră a orașului. 
Specificăm faptul că frumoasa construcție a muzeului, clădirea, este soră cu clădirea 
Muzeului Județean Bistrița‑Năsăud, ambele fiind foste clădiri al Regimentelor de Graniță.
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9 km  
 3 ore

4 RUTA  CARANSEBEȘ ‑ POIANA   

Traseu: ușor și scurt
Diferență de nivel: +273 m
Locuri critice: nu sunt. Pe drumul care iese din oraș, atenția va fi sporită față de 
autoturisme, altfel se urmărește marcajul;
Peisaj: asfalt până la ieșirea din oraș, apoi asfalt până la Mănăstire, după care urmează 
cărări și drum forestier prin pădure răcoroasă;

Cazări:
Poiana (325 m alt): 
Pe Vale la Poiana, după ieșirea din sat, pe traseu, la o distanță de trei km jumătate, în 
curba „ac de păr” care urcă spre Lindenfeld, este un afiș cu „Terasă și închiriere ATV‑uri”. 
Aici se găsește loc de campare (10 lei/ persoană), cazare, mâncare și băuturi răcoritoare. 
Cazare:  2 camere cu paturi supraetajate a câte 6 locuri (în total 12 paturi), 50 lei/
persoană, acces la duș și toaletă (comune), rezervări la tel. 0773 831 478, 0763 149 049 
(Mădălina Ștefănescu). Detalii pe https://www.facebook.com/peValelaPoiana.

Infastructură:

Poiana

Notă:
Se traversează orașul Caransebeș (1) și se merge pe marcaj către ieșire, urmărind 
semnele cu „Mănăstirea Adormirii Maicii Domnului Caransebeș Teiuș”, pe unde vor duce 
și bulinele albe cu T‑ul portocaliu. Înainte de a trece calea ferată de la ieșirea din oraș, pe 
partea dreaptă va fi „Parcul Teiuș” cu istoria căruia v‑ați întâlnit mai sus, la capitolul Info. 
Cam la 650 metri după oraș, se trece calea ferată, încă pe asfalt și se mai merge în jur 
de 2 kilometri pe un drum ce duce către mănăstire, care este străjuit de copaci și tufe ce 
oferă umbră, numai bună la gradele din ce în ce mai ridicate ale dimineții. Apoi, asfaltul 
o ia la dreapta, urmând în jur de 500 metri de ușoară urcare până la poarta mănăstirii. 
Traseul o ia ușor în dreapta acesteia, pe lângă zid, care mai apoi se transformă într‑un 
gard. Traseul se îndepărtează treptat de lăcașul sfânt, trecând pe cărări înguste, aproape 
împădurite. Imediat după gardul Mănăstirii se găsește o gospodărie unde sunt și 3 căței. 
Dacă se vorbește cu aceștia, nu vor fi probleme, sunt prietenoși și însoțesc musafirii până 
ce se trece de teritoriul lor. Apoi, drumul continuă și devine o cărare, de fapt două linii de 
pământ despărțite de iarbă, urzici și alte plante din abundență, mai ales după o perioadă 
ploioasă ‑ garduri pe o parte și alta a cărării, sau drumului de căruță, ce ocrotesc câteva 
grădini, spații private ce adună diverse obiecte, utilaje, scule, căsuțe, acoperișuri, flori, 
viță de vie și inclusiv câini care latră furioși din spatele acestora. Se continuă drumulețul 
până când acesta iese foarte puțin într‑o poieniță și apoi intră în pădure înapoi, coborând 
ușor. La această mică coborâre, se vede un soi de micro‑mlaștină‑deltă, cu apa stătută 
ce formează un mic lac, ideal pentru broscuțele care se scaldă voioase, și copaci care ies 
din apă, pierzând câte‑o frunză uscată pe luciul lacului. Libelule zburdă colorate în jur, 
și totul dă senzație și miros de Delta Dunării în extremă miniatură. Cărarea continuă în 
ușoară urcare, prin păduricea care uneori oferă și câte un cireș sălbatic în cale, mai ales în 
zonele umbroase. Peste puțin timp se iese din desiș și se poate observa în partea stângă 
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satul Poiana, la distanță nu foarte mare. Apoi se continuă pe un drum prăfuit, care pare 
a fi o „căldare adâncă din lut”. Pe acesta se continuă în ușoară coborâre, curbe din ce în 
ce mai abrupte în jos, încep semnele ale civilizației cu binecunoscutele obiecte aruncate 
pe marginea drumului sau chiar în mijlocul acestuia unde o bucată dintr‑o canapea 
(colțul), ne aștepta îmbietor să ne odihnim oasele. Dar nu a fost timp de pierdut, și după 
alți câțiva metri de coborâre, se ajunge la cimitirul satului Poiana (2). Aici drumul o ia 
ușor stânga, un drum cu piatră măruntă, rotundă și deschisă la culoare, care duce către 
centrul satului. Întâlnește pe partea stângă și asfaltul ce vine dinspre drumul național, 
doar că traseul continuă tot înainte, spre biserică și spre celălalt capăt al satului cu 
case mici, aglomerate, dichisite cândva, demult și parcă așteptând oamenii străini să 
le asculte poveștile. În Poiana merită să stai la o vorbă în fața casei la ceas de seară. 
Cazarea propusă de ghid se află la 4‑5 km de la ieșirea din Poiana în direcția Lindenfeld.

Info:
Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” Teiuș – Cunoscută drept un „giuvaier al 
Banatului Creștin”, mănăstirea de la Teiuș poartă hramul Adormirea Maicii Domnului 
(15 august) și a fost întemeiată în anul 1999. Acest lăcaș de cult este o mărturie a 
credinței ortodoxe, într‑o perioadă a revenirii Banatului la ceea ce erau odată cele mai 
vechi sihăstrii ortodoxe, dispărute din cauza vitregiei vremurilor și a invaziei catolice din 
secolele XI‑XII. Mănăstirea este înconjurată de o pădure de tei care îmbată cu mirosul 
lor parfumat. Mănăstirea are aspect de cetate, precum cele din zona Moldovei, în centru 
aflându‑se biserica. Deși nu există o mărturie scrisă despre un așezământ monahal lângă 
Caransebeș, tradiția transmisă din generație în generație, amintește de o „Cruce Verde” și 
de un izvor cu apă numit „Izvorul Călugărului”.
Praznicul de Sântămărie Mare (15 august) – Această sărbătoare creștină este una deosebit 
de importantă pentru bănățeni. În jurul acestei zile, au dezvoltat tradiții și obiceiuri unice, 
care spun multe lucruri despre credința oamenilor locurilor. În dimineața praznicului, 
femeile din Țara Gugulanilor vin la mănăstire cu flori pe care le așează pe Icoana Maicii 
Domnului și cu ciorchini de struguri din soiurile de vară, „Struguri de Sântămărie” pentru a 
fi folosiți în luna august, luna lui gustar, la „coliva de struguri” care se oferă credincioșilor, 
dar și oaspeților din altă parte. Tot la Mănăstirea de la Teiuș, există un obicei al locului, 
prin care bătrânii schimbă pălăria de pe cap, cu căciula, ca semn al trecerii verii și al 
reîntoarcerii la anotimpul toamna și o vorbă: „A venit Sântămărie, te lași de pălărie!” 
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Muntele Mic și Poiana Mărului – Muntele Mic are o înălțime maximă de 1.806 m și oferă 
priveliști unice pentru Carpații României. Vara, când e frumos afară, de pe Muntele Mic 
se văd în est, toate vârfurile de peste 2.000 m din Munții Țarcu. Privind spre asfințit, se 
vede Timișoara și apa Timișului. Dacă aruncăm privirea spre Zervești, se poate observa 
Semenicul care face parte din Munții Banatului. Întreaga pășune alpină de 1.000 ha se 
întinde eliptic de la 1.806 m la 1.600 m. Cea mai răsărită formă a reliefului platoului 
de pe Muntele Mic sunt Pietrele Scorilo, către Poiana Mărului. În stațiunea Poiana 
Mărului este dezvoltat turismul de sănătate datorită acestor patru elemente: ozon 
care se găsește în mod natural, ioni negativi, puritate și aerosoli naturali. Aerosolii din 
pădurile stațiunii sunt formați din amestecul de pelicule de apă, particule de polen și 
uleiurile volatile emise de brad, pin și molid.
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22 km  
 8 ore

5 RUTA  POIANA ‑ GĂRÂNA  

Traseu: moderat spre dificil
Diferență de nivel: +1.198 m
Locuri critice: 80% din traseu este urcare continuă, dar ușoară. La temperaturi ridicate, 
pe timp de vară, se va lua o cantitate mai mare de apă pentru hidratare, chiar de la Pe 
Vale la Poiana, unde, în curtea alăturată se află o fântână cu apă rece, sub un dud cu 
fructe roșii
Peisaj: drum forestier în urcare, cu umbră rară de la copacii de pe marginea acestuia, 
frăguțe prăfuite dar delicioase, Lindenfeld ce oferă peisaje largi și deschise în jur, apoi 
păduri răcoroase și poieni lungi în urcare până la Gărâna.
Atenție: Gărâna a devenit un centru cultural și muzical datorită Festivalului Internațional 
de Jazz, după care au apărut și alte evenimente culturale și muzicale, în timpul cărora 
cazările în sat pot prezenta probleme. Insistăm asupra faptului ca drumeții să sune din 
timp pentru cazări/camere și/sau corturi, cerând ajutorul localnicilor în a găsi alte opțiuni 
în caz de nevoie. Programul festivalurilor în anul 2021 este: 07‑11 iulie 2021, Gărâna Jazz 
Fest; 06‑07 august Gărâna Folk 2021; 13‑15 august Rock the Wolves Festival.
 
Cazări:
Gărâna (1.000 m alt): Fiind o destinație turistică foarte cunoscută și vizitată în România, 
Gărâna oferă multiple oportunități de cazare, în principiu în afara sezonului de festivaluri. 
Se pot găsi mai multe locuri de cazare online. Pe perioada verii, Gărâna găzduiește cel 
puțin trei festivaluri de muzică, în timpul cărora problema cazărilor va fi puțin complicată, 
însă cu programări din timp, cu cazări la cort sau la înțelegerea în prealabil cu gazdele, 
se pot găsi locuri de dormit o noapte.
Atenție:  una din primele persoane care ne‑a sărit în ajutor la prima strigare a fost Adela 
Petreanu, din Brebu Nou. Ea deține o mașină de teren și informații despre zonă, eventuale 
informații despre cazări. În cazurile extreme în care nu se găsesc cazări, în cazul în care 
există probleme, accidentări, întârzieri, nevoie de spațiu de pus cortul, preluări bagaje 
sau persoane pentru câțiva kilometri, Adela vă stă la dispoziție la numărul de telefon: 
0723 295 319. Vă rugăm, nu uitați că semnalul este slab în toată zona Banatului Montan, 
în afară de orașe!
Kibuț: https://www.facebook.com/kibutgarana, unii din primii noștri prieteni din Banat 
sunt cei de la Kibuț, Alina și Gabi, care nu sunt gărâneni, dar trăiesc la Gărâna de mai 
mulți ani și oferă la Kibuț niște experiențe incredibile, atât culinare cât și culturale. Pe 
pagina de facebook a restaurantului există posibilitatea de a rezerva probabil cea mai 
interesantă masă luată vreodată, pregătită cu drag din produse locale, uneori adunate și 
culese chiar de gazde, într‑un cadru absolut special, cu muzică bună, oameni faini și aleși. 
Kibuț este un spațiu mic, intim și uneori sunt șanse să nu fie loc pentru toată lumea, dar 
merită încercat măcar o dată cum e să trăiești, să mănânci și să dormi „jazz” ‑ pentru că 
nouă ne inspiră exact acest sentiment. Gărâna, nr. 31, cu rezervare în prealabil la telefon 
0746 536 300 (Gabi) și pe Facebook (întrebați și de cazare, poate aveți norocul să găsiți);
La Răscruce, 4 camere duble, 150 lei/cameră, 3 camere triple, 210 lei/cameră, 4 camere 
duble cu baie comună, cină și mic dejun în regim restaurant. Rezervări la tel. 0255 226 
788;

https://www.facebook.com/kibutgarana
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Pensiunea Gotschna, 23 locuri de cazare, 220 lei/cameră dublă și 300 lei/cameră triplă, 
mic dejun inclus, rezervări la telefon 0720 667 593; 
Gasthaus Christl, 10‑12 locuri de cazare, mic dejun și cină la cerere, rezervări la telefon 
0722 327 519;
Cabana Craiu, 12 locuri de cazare, acces la bucătărie, restaurante în apropiere, rezervări la 
telefon 0722 627 689 (Elena Ștef).
Cazare la localnici
Gărâna nr.26 ‑ 4 locuri în camere duble, rezervări la tel. 0769 564 731 (Seba)
Gărâna nr.70 ‑ 7 locuri în 3 camere și cort bell, tipi (30 mp) ce urmează să fie instalat în 
livadă, rezervări la tel.  0721 542 310 (Bogdan).

 
Infrastructură:

Lindenfeld:

Gărâna: 

Notă:
Pornind din centrul satului Poiana (1), pe drumul principal care este asfaltat o bună 
bucată, traseul continuă pe marcaj, către ieșirea din localitate,  nu înainte de a observa 
căsuțele Poienii, colorate, țanțoșe și mândre, cu doamnele aplecate la geam, sau 
odihnindu‑se în arșița verii la umbra casei, pe băncuța din față, căsuțe ce uneori parcă 
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se miră cu geamurile mari, boltite, sau altele care parcă strigă, cu porțile largi și înalte. 
Oamenii zâmbesc, întreabă și observă liniștiți cum trec drumeții prin satul lor de pe 
marginea pădurii. Ieșind din sat, cam la 2 km jumate din centru, traseul o ia la stânga pe 
un drum pietruit, la indicatorul ce arată spre Lindenfeld. Continuând pe drumul prăfuit 
și cu câteva gropi, circa un kilometru, se trece pe lângă câteva sălașuri frumoase, din 
piatră, ce par a fi folosite doar uneori, când se merge la cosit sau la adunat fânul sau 
mălaiul. Drumul ajunge la o mică intersecție, unde o curbă „ac de păr” o ia în dreapta 
și abrupt în sus, și acolo, pe marginea celui care continuă tot înainte, se va observa, pe 
stânga, o gospodărie, tot din piatră, care are în față un dud. Sub dud este o fântână și 
mai încolo chiar și o băncuță cu masă, la umbra unui copac. Acest loc poate fi binevenit 
pentru o pauză de hidratare din apa rece de fântână și câteva dude coapte, dulci și 
zemoase din pom, chiar înainte de a începe urcarea către Lindenfeld, satul fantomă. Aici, 
câțiva pași mai în față, se găsește și locul numit Pe Vale la Poiana, care are o terasă cu 
băuturi răcoritoare și oferă chiar și cazare și locuri de camping. Dacă s‑a înnoptat chiar 
aici, traseul continuă din curba amintită și urcă abrupt, în zig‑zag, cu lanuri de ferigi ba 
în dreapta, ba în stânga, și o oarecare zgârcenie de umbră, preț de circa 3 kilometri până 
ce peisajul începe să se deschidă și pare că s‑a ajuns într‑un fel de platou. Marcajele 
VT mai vin însoțite de câte‑o urare de „Cale bună” pe pietrele de pe marginea drumului 
care s‑ar putea să vă sară în ochi fix în momente în care veți simți nevoia de o motivare 
în plus. După ce se observă peisajul covârșitor din jur, se continuă până când o cruce 
de lemn apare în față pe partea stângă. Se observă și câteva ruine acoperite de iarbă 
și flori de câmp, semn că acolo a fost cândva un sat de munte, populat de pemi, niște 
germani care și‑au format limba, obiceiurile și cultura proprie. Drumul continuă pe un 
drum de praf, nisipos, ce strălucește în soarele fierbinte de vară, iar dacă urcarea până 
aici a fost mai abruptă și cu puțintică umbră, cu frăguțe aproape coapte pe marginea 
lui, aici va continua o urcare domoală pe drumul care pare săpat adânc în pământul 
uscat și plin de „diamante”. Se ajunge la așa numitul „centru” al satului, unde există 
o terasă modernă construită între câteva case în construcție sau terminate. Imaginea 
dă un soi de speranță de repopulare a locului, care mai stăruie cu o familie de bătrâni 
care își îngrijesc animalele. Se poate să fie și turiști cu ATV‑uri care mai vin pentru „o 
tură”,  să vadă și ei Lindenfeldul (2) cel părăsit și dispărut. Aici, în centru, se poate vedea 
și bisericuța, proaspăt reconstruită „În memoria satului Lindenfeld 1828‑1998”. După 
câțiva metri de la biserică, drumul o ia în stânga, pe la plăcuța unde scrie Lindenfeld 
‑ Gărâna, 3,5 ore ‑ cu umbră plăcută și miros de oi, fiindcă se apropie casa cu singura 
familie din sat, care are câteva oițe. Apoi, continuând pe acest drum, ce poate fi destul 
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de anevoios după o perioadă ploioasă, se ajunge și la un izvor, care este ultima sursă de 
apă până în Gărâna (3) și trebuie să se umple toate recipientele, mai ales în toiul verii. 
Se continuă în același ton, cu drum noroios de la izvoare ieșite pe drum sau utilaje care 
au trecut la exploatare, la umbra unor mesteceni și apoi fagi, urcând alene tot mai sus. 
Traseul o ia dreapta, până când iese din pădure și continuă pe un soi de coamă de deal 
unde se văd în dreapta două mari localități și munți în jur. Se pot găsi și afine coapte, 
care potolesc puțin foamea, răcoresc ușor pe căldură mare și hidratează. Mergând pe 
acest câmp deschis, cu câțiva copaci mai răzleți, după circa 500 metri, se intră înapoi în 
pădure făcând curbă la stânga. Apoi, timp de un kilometru jumate se merge când printre 
copaci răzleți, când pe poiană, când în pădure tânără, fiind cam singura zonă pe unde 
se merge pe coamă, destul de drept, fără urcări sau coborâri. Apoi, după câteva bucăți 
de drum parcurse prin desiș, pe unde se mai poate face câte o pauză la umbră, sau 
poienițe cu drumul prăfuit ce le împarte în două, traseul intră într‑o pădure de fag, înalți, 
supli, drepți, ce străjuiesc de zeci de ani în pădure, și stau dovadă a rezistenței față de 
încercările vremii prin nenumăratele încrestări în scoarța lor cu nume și ani și mesaje, 
dintre care unele au crescut odată cu arborii, până sus, parcă mesajele trebuiau să ajungă 
în cer și nu la ceilalți oameni care descoperă pădurea. Din această pădure, unde drumul o 
ia din nou spre dreapta, începe o coborâre, și blândă, dar și abruptă pe alocuri, coborâre 
ce să facă clar faptul că s‑a trecut pe lângă un vârf (Nemanu Mare 1.123 m), și apoi se 
coboară. Pădurea cu fagii „împodobiți” de mâna omului în scoarța netedă, oferă câteva 
puncte interesante de observat, cum ar fi chiar și o bucată de drum pavat, ce amintește 
de rămășițele din drumurile romane, chiar lângă un soi de ruină, din pietre ascuțite, 
înconjurată de șanțuri de apărare. Poate fi și o închipuire, provocată de amețeala dată de 
urcarea care s‑a reluat de câteva zeci de metri. Prin această pădure, coborârea durează 
aproximativ 2 kilometri după care urmează o altă urcare de aproximativ doi kilometri 
până la ieșire într‑o poiană. De aici, în dreapta, la doar 20 minute urcare, se află Vârful 
Cuca, de unde se întinde toată zona în față și se văd toate peisajele montane, rurale 
sau urbane în jur. Revenind pe traseul nostru, timp de 2 kilometri se poate merge pe 
drumul din marginea pădurii, ce poate fi stricat sau poate fi format din crevase făcute de 
alunecările de teren sau aluviuni, cu puțină umbră plăcută, pe curbă de nivel, după care 
iar se coboară și urcă apoi abrupt până ce traseul dă în traseul care duce către Brebu 
Nou. Apoi acestea merg împreună cale de un kilometru, până când drumul către Gărâna 
face stânga și urcă un kilometru în vârf de deal. De acolo nu mai e mult până la intrarea 
pe drum pietruit și apoi asfalt care coboară în sat. Ștrudelul cu mere așteaptă să fie 
degustat în Wolfsberg (Gărâna) sau Muntele lupului (trad. germ.)

Info:
Pemii din Banat – Pemi era numele pe care bănățenii l‑au dat germanilor care au fost 
colonizați în Banat, începând cu anul 1872. Aceștia veneau din Boemia și principalul 
lor rol era acela de a lucra la pădure și de a furniza cărbuni de lemn (mangal) pentru 
furnalele de la Reșița. Pemii germani și‑au creat așezări în cele mai pitorești locuri de 
munte. Așa au apărut sate precum Brebu Nou, Gărâna și Lindenfeld. Erau oameni ai 
munților, cu hainele curate și port specific, prosperi și harnici, lucru care se reflecta în 
imaginea caselor în care locuiau, cel mai adesea vopsite în alb și verde, cu mușcate la 
ferestre. Erau renumiți și pentru priceperea lor în a cultiva cartofi și a prepara lactate 
precum brânza dulce, untul sau smântâna. 
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Lindenfeld, satul părăsit – Povestea satului Lindenfeld este una pe cât de interesantă, 
pe atât de tragică, satul fiind părăsit în totalitate din anul 1998, adică în istoria destul 
de recentă. Lindenfeld este situat pe versantul opus al Masivului Semenic, la poalele 
vârfului Nemanul Mare (1.123 m). Satul a fost unul extrem de izolat, până într‑atât 
încât de‑a lungul scurtei sale istorii, nu s‑au înregistrat căsătorii mixte între localnicii 
pemi și românii din satul apropiat Poiana. Mai mult, în timpul primului război mondial, 
nici nu au fost recrutați în armata austro‑ungară. În schimb, în cel de‑al doilea război 
mondial, mulți au luptat și au pierit pe front. După finalizarea războiului, o mare parte 
din ei au fost deportați în Uniunea Sovietică pentru că erau germani. Chiar și așa, pemii 
mai puteau fi întâlniți și în perioada postbelică, de exemplu în piață, unde vindeau cele 
mai gustoase cireșe. În anii 60 a început o depopulare masivă a satului, dar care s‑a 
realizat treptat, ba din cauza industrializării, ba pentru că unii dintre pemi reușeau să 
fugă în Germania. Practic în 1989, satul era aproape părăsit. În anii 90 a fost găsit un 
ultim locuitor al satului, care refuză să îl părăsească, pe numele său Paul Schwirzenbeck. 
Bătrânul avea obiceiul de a spune povești turiștilor, mai ales poveștile despre casele 
abandonate din Lindenfeld, despre pemii care odată le dădeau viață și despre un trecut 
ceva mai animat. Acesta a murit în octombrie 1998, în Caransebeș, călcat de mașină. De 
atunci în Lindenfeld mai locuiesc doar pe timpul verii, ciobani din satul Poiana.
Festivalul Internațional de Jazz de la Gărâna – De peste 20 de ani, în fiecare iulie, are loc 
cel mai mare și mai frumos eveniment în aer liber, dedicat muzicii jazz, nu doar din Banat, 
dar din toată partea de sud‑est a Europei. Invitați de renume din România și străinătate 
și mii de iubitori de jazz, se strâng la acest festival care a devenit deja legendar pentru 
acest gen muzical al sunetelor din culturi diferite, inflexiunilor, schimbărilor bruște de 
atmosferă și al unui stil de viață. Festivalul a luat naștere din dragostea fondatorilor 
pentru muzică și s‑a numit prima oară „Festivalul de Jazz în Șură la Brebu”. Aceasta a 
fost ediția pilot a festivalului, unde niște prieteni pasionați au împărtășit muzică. La 
un moment dat, șura nu mai încăpea numărul mare de „prieteni ai jazz‑ului”, așa că 
festivalul s‑a mutat la Gărâna, la hanul „La Răscruce”. Ultimele și cele mai multe ediții 
s‑au desfășurat în Poiana Lupului, la intrarea în Gărâna, unde Fundația Culturală „Jazz 
Banat” a reușit să facă din el „cel mai mare festival din România”. 
Gărâna – Satul turistic Gărâna (Wolfsberg, trad. germ. Deal cu Lupi) se află la 38 de km 
de Reșița pe drumul județean DJ58. Alături de Lindenfeld și Brebu nou este unul din 
satele colonizate de pemii germani. Gărâna și Brebu Nou au aspectul unor mici cantoane 
elvețiene, fiind situate pe coastă, la o altitudine de 1000 de m. Nu doar poziționarea 
geografică le îngemănează, dar și istoria lor comună. După anul 1991, părea că aceste 
sate vor fi părăsite și vor urma soarta fratelui lor mai mic, Lindenfeld. Cu toate acestea, 
Gărâna a adunat în anii ‘90 mulți timișoreni și reșițeni care au cumpărat case și le‑au 
renovat în stilul specific, respectând istoria și cultura locului.
Lacul Trei Ape – Timișul, cel mai mare râu al Banatului, s‑a născut din „trei ape”: Grădiște 
(râul care se vede în fața scenei principale a Festivalului Internațional de Jazz de la 
Gărâna), Semenic și Brebu, unite în lacul de acumulare „Trei Ape”. Stațiunea „Trei Ape” este 
renumită mai ales pentru peisajele spectaculoase, care diferă de la anotimp la anotimp, 
fiind locul ideal pentru odihnă și eliminarea stresului. În apropierea stațiunii Trei Ape 
se găsește tabăra de sculptură de la Gărâna, iar la doar zece kilometri de lac se află 
stațiunea montană Semenic.
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26 km  
 7,5 ore

6 RUTA  GĂRÂNA ‑ SECU

Traseu: ușor 
Diferență de nivel: +921 m
Locuri critice: Nu sunt. Drumul e predominant drept, pe forestier, începe cu o coborâre 
și apoi continuă plăcut la umbră prin păduri până la Hotel Turist. Nu strică, totuși, un 
repelent de țânțari la îndemână pentru pădure.
Peisaj: poteci de pădure, predominant fag, cărări, apoi drumuri forestiere, se trece pe 
lângă apeductele impresionante și canalele de captare a apei, pe sub două viaducte și 
peste câteva poduri. Este un traseu cu elemente noi în peisaj.

Cazări:
Văliug:  
Casa Baraj, 8 locuri de cazare în camere duble, 135 lei/persoană cu mic dejun inclus, 
servirea mesei în regim de restaurant. Rezervări la tel. 0724 234 950 sau 0731 361 315;
Secu: 
Hotel Turist, cazare, 120 lei/cameră dublă, 150 lei o cameră cu 3 locuri, mic dejun inclus, 
servirea mesei în regim restaurant cu cerere în prealabil, televizor, mașină de spălat. 
Rezervări la tel. 0741 041 963 (doamna Maria).
Casa de oaspeți DeMerisier, 2 locuri, cu bucătărie, servirea mesei la cerere. Rezervări la tel. 
0774 986 180 (Raluca Ocean)

Infrastructură:

Văliug:

Secu:

Notă:
Din centrul satului Gărâna, traseul se va întoarce pe același drum pe care s‑a intrat în 
sat și va urmări în jur de 3 kilometri, până când o va lua la stânga prin pădure. Aici se 
desparte de traseul care a dus de la Lindenfeld la Gărâna.
Din sat, până la intersecția ce desparte cele două trasee, se urcă ușor de la ieșire, pe 
asfalt, până când acesta se transformă în drum pietruit și apoi cărare printre câțiva 
copaci care aduc a livadă. Se pot observa printre aceștia și câteva stații de gaz ale satului, 
mai în depărtare. Apoi, după ce se ajunge la un vârfuleț, la indicatorul VT, se va merge 
în stânga, pe drumul care duce în pădure. De aici începe o coborâre care nu se termină 
până la Lacul Breazova la care duce traseul. Pădurea este una deasă, și dacă pe timp de 
vară soarele este unul arzător, plăcerea mersului prin pădure nu va putea fi întrecută de 
altceva. După 2 kilometri jumate de coborâre destul de abruptă, la început pe cărare, apoi 
pe drum forestier, se ajunge la o curbă „ac de păr” ce o va lua la stânga, însă aici este 
un punct bun de hidratare, existând un mic izvor care curge de pe munte. Apoi urmează 
câteva serpentine, dar atenție, dacă perioada a fost precedată de una ploioasă, cărările și 
drumul prin pădure vor fi îngreunate de noroi și țânțari. Fiind un bazin hidrologic destul 
de important, toată această zonă, în pădurile în care se acumulează apa prin canalele 
hidrologice construite în anul 1903, se va observa prezența țânțarilor. După serpentinele 
din pădure, care coboară încă un kilometru și apoi o iau în dreapta, peste alți 500 metri 
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mai este un rând de curbe, din care se poate deja observa un luciu de apă și se poate 
auzi cum curg primele canale care au ieșit în cale. La un moment dat, după ce s‑a ieșit 
din pădure, pe partea stângă va fi un canal construit din beton și acoperit de plăci de 
beton înverzite de mușchiul verde al timpului și umidității și pe partea dreaptă se vede 
un colț de lac ce îmbie la răcoreală. Trecând și un pod din plăci de beton, printre care se 
poate vedea și apa curgând sub picioare, plăci care uneori lipsesc și de pe canale și de 
pe podurile care vor mai ieși în cale, se vor putea observa mai multe feluri de construcții 
din metal, deasupra podurilor sau copacilor, diverse poduri pentru funiculare, apeducte 
sau construcții care ușurau munca celor care lucrau în zonă. Se lasă lacul pe partea 
dreaptă și se merge mai departe către coada din sud a acestuia, unde se găsesc câteva 
case, gospodării locuite, care țin de localitatea Văliug, care se află la circa doi kilometri 
jumate de acest loc. Traseul face o buclă, înconjurând coada lacului, ca mai apoi să se 
întoarcă pe partea opusă, după ce a trecut printre gospodării (de unde se poate cere apă, 
în caz de nevoie, de la localnici). Există și o punte (pod) care trece râul Bârzava, ce poate 
scurta puțin această trecere. Se iese dintre gospodării, tot pe drumul forestier, cu lacul pe 
partea dreaptă, și se merge timp de un kilometru jumate până ce lacul rămâne în urma 
traseului. Apoi, peste alt kilometru, și câteva izvoare reci pe marginea drumului forestier, 
acesta iese din pădure,  în câteva locuri, unde se văd poieni cu iarbă mare, gata de cosit și 
uscat pentru animale. S‑a observat chiar și un utilaj (buldozer) stricat, parcat pe poiană, 
contopindu‑se în peisaj, ca un pește din sticlă ‑ decor pe macrame‑ul de pe televizor, în 
cazul acesta, macrame‑ul împletit din iarbă. Mai departe drumul continuă când la soare, 
când la umbră, sub alte poduri sau viaducte, până când intră din nou la umbră, pe alt 
forestier prin pădure, cu râul Bârzava pe partea stângă. Acesta va deveni companion de 
drum, timp de circa 11 kilometri până la destinație, oferind diverse spectacole ochiului 
obosit, cum ar fi: copaci ce seamănă cu mangrovele, întinzându‑și rădăcinile în apă, parcă 
ridicându‑și fustele să nu le ude, păsări colorate care aterizează brusc să prindă peștișori 
doar de ele văzute, rațe sălbatice care dansează pe apă și se sperie de sunetele făcute 
de bocancii pe drum, miresme parfumate de soc ce crește pe malul râului sau pe partea 
dreaptă la marginea pădurii, răcoarea stâncilor din stânga, care stau amenințătoare 
deasupra capului și locuri cu mici cascade care se formează de la pietrele care împiedică 
apa să curgă lin înspre lacul următor, Secu. După ce oboseala începe să își arate colții la 
glezne și mai ales în tălpi, se vede la o mică distanță, după ce la o intersecție s‑a mers la 
stânga, la mai puțin de un kilometru, acoperișul Hotelului Turist, care așteaptă peste pod, 
în partea dreaptă, să își primească „turiștii” și să stea la o vorbă bună cu doamna Maria, 
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proprietara acestuia. Astfel, a mai trecut o zi din traseul Via Transilvanica și seara invită 
la odihnă și poveste în mica dumbravă liniștită a hotelului.

Info:
Bazinul hidrologic din Banatul Montan – Râul Timiș, este cel mai mare râu drenant din 
spațiul hidrografic Banat. El își colectează apele din majoritatea celor mai importante 
unități de relief din Banat. Cursul principal al râului Timiș fiind amplasat de‑a lungul 
culoarului depresionar intramontan Caransebeș‑Mehadia, este colectorul principal al 
unui important număr de râuri ce drenează Munții Țarcu‑Godeanu, cât și Munții Semenic 
și Poiana Ruscă. Din Munții Țarcu–Godeanu primește râuri cu caracter montan, printre 
care cel mai important este Râul Rece (Hidiselul). Din Munții Semenic, Timișul primește 
afluenți mici dar cu caracter asemănător, iar din culoarul depresionar intramontan al 
Bistrei, primește Râul Bistra, colector al apelor de pe versantul nord‑vestic al Munților 
Țarcu și de pe cel sudic al Munților Poiana Ruscă.
Văliug – Văliugul (Franzdorf) era descris în 1936 de inginerul Ion Păsărică drept o 
„liniștită stațiune climatică”, aflată la altitudinea de 645 m, la 20 km sud‑est de Reșița. 
Pe teritoriul său curg atât râul Bârzava, cât și pârâul Goznița. Populația era formată 
din românii băștinași, din „coloniști austriaci” și din bufeni (olteni), emigrați din cauza 
asupririi turcești. Se poate afirma că Sfânta zi de Sfântul Petru și Pavel a anului 1793 
este ziua înființării noii localități de atunci, Franzdorf (satul lui Franz, împăratul 
Austro‑Ungariei) adică Văliugul de astăzi, iar cele 71 familii de austrieci sunt fondatorii 
acestei localități. El va purta acest nume până în anul 1919, când Transilvania și Banatul 
sunt cuprinse între hotarele României Mari. Zona Văliugului, cu pitorescul ei, beneficiind 
de ospitalitatea locuitorilor și deschiderea generată de construcția căilor de acces, a 
devenit în scurt timp stațiune climaterică. Iar din anul 1879, aceasta a început să fie 
vizitată de oaspeți veniți din toate colțurile țării. 
Astăzi, Văliugul continuă să își joace rolul de stațiune, cu pistă de schi și telescaun, 
restaurante, ponton pe lac și scenă, loc de recreere pentru un număr mare de turiști.
Lacul Breazova – Lacul Breazova este primul lac de acumulare din sud‑estul Europei 
și din zona Banatului Montan, construit pe Râul Bârzava, între anii 1907–1909, cu dig 
zidit din piatră cu mortar de ciment. Lacul Breazova este situat la trei km în aval de 
localitatea Văliug, la o altitudine medie de 500 m. Barajul servea în principal alimentării 
cu apă a uzinelor din Reșița, însă și transportului lemnelor, pe canale, până la bocșele 
din cartierul Länd.
Lacul Secu – Barajul Secu a fost construit între anii 1961‑1963 pe râul Bârzava, în 
apropierea vărsării pâraielor Secu și Râul Alb în Bârzava, la câțiva kilometri în amonte 
de municipiul Reșița. A fost primul baraj din contraforți din România. Rolul principal 
este acela de a proteja localitățile din apropiere de inundații și calamități, dar lacul de 
acumulare rezultat, Lacul Secu, are rol de agrement.
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11 km  
 3 ore

7 RUTA  SECU ‑ REȘIȚA

Traseu: ușor
Diferență de nivel: +459 m
Locuri critice: Pe drumul forestier, pe cărări și în poiană nu sunt. Pe drumurile de asfalt, 
mai ales către oraș și în curbe, atenție mare la trafic și la autoturisme.
Peisaj: drum forestier până în prima poiană, unde se continuă pe un drumuleț de căruță 
mai apoi pe o potecă, imagini superbe în jur, apoi printre gospodării se ajunge la asfalt 
pe care se continuă până la Reșița.

Cazări:
Reșița (248 m alt): Fiind un oraș mediu ca mărime, Reșița oferă multiple oportunități 
de cazare, în principiu pentru toate buzunarele. Începând de la suburbiile ei și până 
în centrul orașului, se găsesc de la pensiuni la hoteluri și restaurante de toate felurile. 
Alegem ca traseul să treacă și prin oraș pentru cazuri extreme când există necesitatea 
de a schimba echipamentul, repara diverse stricăciuni, reîncărca bateriile, pentru 
cumpărături necesare sau o pauză de odihnă cu câteva ore în plus. Cazări recomandate:
Pensiunea Club Castel, 22 camere duble, 50 lei/persoană, rezervări la telefon 0722 477 
575;
Pensiunea Casa Bănățeană, 16 locuri de cazare, 130 lei/cameră dublă,  restaurant, rezervări 
la telefon 0745 419 767 (Laurențiu și Marta Bora);

Infrastructură:

Reșița: 

Notă:
Traseul pleacă din curtea Hotelului Turist, după un mic dejun copios și o urare blândă din 
partea doamnei Maria, și o ia la stânga după trecerea podului, continuând lin pe drumul 
forestier, la umbră. După aproximativ un kilometru și câteva sute de metri, drumul se 
îngustează și începe să urce în dreapta sus, pe lângă o cabană, și mai exact locul de gunoi 
al acesteia. După care se lasă în urmă mirosul înțepător de la containere, se urcă ușor 
printre copaci către o gospodărie care are flori colorate în grădină. Peste tot unde vor fi 
câini, pericol nu va exista atunci când se vorbește cu aceștia, sau se ocolește teritoriul 
pe care ei îl păzesc. De la gospodărie apoi se merge în stânga, ieșind de sub protecția 
umbrei copacilor de pe marginea drumeagului într‑o poiană frumoasă, de unde se poate 
observa lacul Secu de sus. Apoi se continuă pe culme, pe drumul ce se unduiește când 
coborând, când urcând ușor, mai oferind din când în când câte un pâlc de copaci pentru 
răcorire la umbră, dacă este soare fierbinte, mai dând șansa unei pauze de hidratare și 
continuând plimbarea pe coamă, care poate duce până la o stare de meditație liniștită. 
Pare, la un moment dat, că nu există nimeni altcineva pe lume, doar eu, drumețul și 
peisajul din jur. Apoi apar încet satele, comunele sau orașele ca niște pete colorate care 
se văd în depărtare, atunci când drumeagul pare că va coborî încetișor. Să mai aruncați o 
privire în jur, fiindcă dacă este senin, se vor vedea Văliugul, munții Semenic, Muntele Mic 
și alți munți și vârfuri care se lasă admirați de la distanță. 
Copaci răzleți, miros de soc sau de salcâm, flori de câmp de toate culorile, unele specifice 
zonei, altele comune ce le găsești pretutindeni, dar cu atât mai frumoase cu cât se pot 
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atinge, mirosi, da la o parte să se pășească printre ele…
După circa 2 kilometri de umblat prin rai, la prima coborâre se vor vedea gospodăriile 
care încep să apară în stânga și dreapta drumeagului, semn că minunata poiană este 
perfectă pentru făcut fânul pentru animale. Se trece printre primele gospodării, se ia 
la dreapta câțiva metri, apoi urmează alte case, se admiră grădinile acestor oameni, cu 
bujori înfloriți, cu cireși în coacere, cu căpițe înalte și subțiri care abia acoperă stâlpul 
înfipt în pământ, cu oameni curioși ce întreabă de unde veniți și încotro mergeți, până 
care se ia din nou la stânga, printre garduri și pe drum de țară, vreme de un kilometru ca 
mai apoi să se ajungă la asfalt.
De aici e simplu, pe marginea drumului se merge în stânga de la drumul de țară pietruit 
care coboară în asfalt,  apoi urmează o curbă la stânga, și peste în jur de alt kilometru 
parcurs se va merge încontinuu pe asfalt până se împlinesc vreo 2 kilometri, după care 
se va merge iarăși în stânga ascuțit, în ac de păr, către Pensiunea Club Castel. De aici, 
traseul merge pe marcaj pe străzile orașului, sau a suburbiei, cu multe posibilități de 
cazare, în jur de un kilometru și jumătate, până la Casa Bănățană. Aici se încheie scurtul 
traseu de o zi, pentru a lăsa loc de cumpărături, reîmprospătarea puterilor, vizitarea 
orașului sau odihnă la cazare.  

Info:
Reșița – Reșița este reședința județului Caraș‑Severin. Orașul este așezat pe dealuri și văi, 
urmărind traseul râului Bârzava. Odată cunoscută drept „cetatea de foc”, acum a devenit 
„orașul cu poeți”. În anul 1930 Reșița avea o populație de 19.868 de locuitori, dintre 
care 10.637 germani (53,5%), 5.851 români (29,4%), 2.127 maghiari (10,7%), 381 cehi și 
slovaci, 300 evrei, 257 romi ș.a. În prezent se înregistrează peste 80.000 de locuitori, iar 
populația majoritară este cea română (81,65%). Printre populațiile minoritare, se numără: 
maghiari, germani și romi. Printre obiectivele care nu trebuie ratate, sunt „Muzeul de 
Istorie al Banatului Montan” înființat în 1959, Muzeul de Locomotive cu Aburi, înființat 
în 1972, în care sunt expuse 14 locomotive produse la Reșița în ultima sută de ani 
(1872‑1959), Podul de la vamă, 1931, primul pod nituit și sudat din țară și multe altele 
care așteaptă să le vizitați.
Locomotive Reșița – În 1872 (la mai puțin de 50 de ani de la inventarea locomotivei 
cu aburi în Anglia) uzina din Reșița produce prima locomotivă din spațiul central‑estic 
European, denumită „Resicza”, având numărul de circulație 2 (numărul 1 fiind atribuit 
locomotivei „Szekul” fabricată la Viena), cu ecartament de 948 mm, proiectată de John 
Haswell ‑ directorul fabricii de locomotive „St. E. G.” din Viena, locomotivă destinată 
transporturilor interne uzinale. Începând cu anul 1872 uzinele „St. E. G.” de la Reșița 
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produc pentru căile ferate europene: 16 macarale, 18 rezervoare pentru castelele de apă, 
110 plăci pentru întoarcerea locomotivelor, 514 inimi de încrucișare pentru macaze, 793 
de tampoane. Cine este interesat, poate vizita Muzeul de Locomotive cu Aburi.
Industria (adevăruri și legende) – Reșița a fost considerat mult timp ca fiind unul din 
marile centre industriale ale României, având influențe în industria siderurgică (fontă, 
oțel, laminate), a construcțiilor de mașini (electrice și diesel, utilaj petrolier, siderurgic 
și chimic, material rulant), chimică (chimizarea lemnului, cocs). Primele uzine au fost 
fondate în 1771, în timpul domniei împărătesei Maria Terezia. La 3 iulie 1771 au fost 
inaugurate primele furnale înalte de pe actuala vatră a furnalelor din cadrul SC TMK 
Reșița SA. În trecut au fost cunoscute sub denumirea de Uzinele și Domeniile Reșița 
sau UDR, așa cum se poate citi pe unele locomotive cu aburi fabricate la Reșița, filiala 
Fabricii de Locomotive a StEG de la Viena. Există însă o legendă care mai celebră decât 
însăși istoria acestui oraș industrial: a fost sau n‑a fost oțelul produs la Reșița, folosit în 
construcția Turnului Eiffel? Uzinele din „Reschitza” (denumirea Reșiței în perioada când 
Banatul era sub stăpânire austro‑ungară) au început să producă cu mult înaintea unor 
uzine renumite din Germania, Cehia, Elveția sau Austria. La inaugurarea podului peste 
Tisa de la Szeged (Ungaria), celebrul arhitect Alexandre Gustave Eiffel a lăudat oțelul 
reșițean. Nu putem ști exact dacă același oțel a fost folosit și la turnul Eiffel, dar putem fi 
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siguri că acest simbol al Parisului a fost realizat în parte, și după o tehnologie inventată 
de un român, inginerul Gheorghe Pănculescu.
Muzeul Banatului Montan – Acesta este locul unde puteți afla povestea orașului Reșița, 
prin intermediul a șapte colecții care îi poartă pe vizitatorii muzeului de‑a lungul celor 
șapte stăpâniri sub care s‑a aflat ținutul. Printre obiectele care pot fi văzute la acest 
muzeu se numără: idolii neolitici, coif de tip greco‑ilir din secolul al V‑lea î.Hr., colecția 
de numismatică cu monede romane și medievale care au circulat în Banat, colecția de 
flori de mină, cu peste 200 de pietre nestemate din Banatul Montan și multe altele.
Satul Cuptoare – Satul Cuptoare (în vorbirea locală Cuptoarea) este o localitate 
componentă a municipiului Reșița. În timpul ultimei invazii turcești în Banat, din 
1783,   după ce înfrâng armatele austriece, care se retrag până la Lugoj, turcii ocupă 
întreaga parte sudică a Banatului cu Orșova, Mehadia, Panciova, Biserica Albă, Vârșeț, 
Deta, nimicesc instalațiile miniere și metalurgice de la Moldova Nouă, Sasca, Bocșa și 
Dognecea. Aceeași soartă se aștepta și la noua instalație de la Reșița, căci populația 
germană de aici, muncitori, coloniști și conducătorii lor, s‑au refugiat la Timișoara. 
Locuitorii din Cuptoare se mobilizează și reușesc să bată armata turcă, lucru care stă 
drept dovadă vitejiei oamenilor locului. Și se pare că locuitorii din Cuptoare nu erau doar 
bravi, ci erau și chipeși. Domnișoara Domnița Belcea, din Cuptoarea, la 17 ani este aleasă 
în anul 1927 „MISS CARAȘ”.
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13 km  
 3,5 ore

8 RUTA  REȘIȚA ‑ IABALCEA

Traseu: ușor 
Diferență de nivel: +678 m
Locuri critice: este necesară mai multă apă, pentru că pe traseu nu vor fi izvoare;
Peisaj: poteci de pădure, predominant fag, drum pietruit sau poteca amenajată prin 
pădure, se iese în câteva luminișuri cu peisaj, dar în mare este drum în pădure, la umbră 
plăcută;

Cazări:
Iabalcea (248 m alt): 
Sălașul fermecat, cazare 8 locuri, 30 lei/persoană, camping, posibilitate de servirea mesei 
la cerere, apă curentă limitată, panouri solare, rezervări la telefon 0753 078 164 și 0754 
020 427 (Zlatko Ursul);
La Sălașul lui Blaj, 12 locuri, acces la bucătărie, loc de corturi, mic dejun și cină la cerere, 
magazin în apropiere, rezervări la tel. 0727 382 879 (Nicolae Filca);
Salaș u Bregu, 5 locuri de cazare, servirea mesei la cerere, rezervări la telefon 0740 614 
297 (Petru Tincul), https://www.facebook.com/salasubregu, http://salasubregu.com/;
Cazare la localnici, 0763 276 349 (Nicolae Ifca); Domnul Nicolae vă poate da informații 
despre traseu și despre obiectivele turistice din zonă;
Cazare la Uniunea Croaților, 14 locuri de cazare (ocazională), acces la bucătărie, magazin 
în apropiere, rezervări la 0752 154 536 (Tudor);
Carașova (205 alt):
Casa Doda, unde gazdă este Oana, care are o cameră cu 5 paturi (40 lei/pat/persoană) 
și oferă și ceva de mâncare, la cerere, cu anunț în prealabil, contra cost. Oana deține și 
o mașină de teren, și în caz de urgențe, sau accidente, ea poate interveni cu preluări 
cu mașina, dar nu uitați, semnalul la telefon este slab, se găsește doar în vârfuri sau 
localități. La Oana se găsesc și produse cosmetice naturale, pe bază de plante medicinale 
culese chiar de dânsa, și în cazul în care s‑a terminat săpunul sau produsele de curățare 
cosmetică, Oana vă oferă o gamă largă de produse naturale, non‑toxice, făcute de 
mâinile ei îndemânatice. Oana ajută și cu sfaturi despre ce se mai găsește în jur, o joacă 
cu prietenii ei patrupezi și chiar și căciuli din lână croșetate de ea, tel. 0747 048 184 
(Oana Frențiu);
Pensiunea Perla Carașului, 8 locuri de cazare, servirea mesei în regim restaurant, rezervări 
la tel. 0753 856 665 (Süßemilch Azemina);
Cazare la localnici, 0763 276 349 (Nicolae Ifca); Domnul Nicolae vă poate da informații 
despre traseu și despre obiectivele turistice din zonă.
Cazare la Uniunea Croaților, 24 locuri de cazare (ocazională), acces la bucătărie, magazin 
în apropiere, rezervări la 0752 154 536 (Tudor);
Casa de oaspeți Lavanda, 4 locuri, posibilitate de servirea mesei la cerere, posibilitate de 
campare, posibilitate de transport, rezervări la tel 0746 894 407.

Infrastructură:

Iabalcea: 

Carașova: 

https://www.facebook.com/salasubregu
http://salasubregu.com/
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Notă:
Urmează o zi ușoară, cu urcare din orașul Reșița, de la cazarea aleasă de fiecare, în 
funcție de nevoi. Urcarea începe după Casa Bănățeană, pe un drum forestier ce o ia la 
dreapta, pe lângă o gospodărie. Acest drum se întinde lin, în urcare ușoară, destul de lat 
cât să treacă o mașină mare, cu copaci pe o parte și pe alta, astfel încât să ofere protecție 
de la soarele care poate fi agresiv pe timp de vară. Pădurea devine deasă, apoi devine 
din nou transparentă, și apoi iar deasă, tot așa, ca un joc al copacilor. Fagii devin din ce în 
ce mai mari, mai groși și cu umbră din ce în ce mai groasă, fiindcă ne aflăm pe marginea 
Parcului Național Munții Semenic, și în apropierea rezervației de păduri virgine de fag.
După aproape 3 km de urcare blândă, la umbră, se intră pe o curbă de nivel și se văd și 
alte marcaje turistice, ce folosesc pentru trasee de bicicletă, drumeții sau marcaje ale 
Parcului Național, care ne atrag atenția că suntem pe marginea lui. Înainte de a ajunge 
„pe muchie de parc”, se mai merge un kilometru jumate pe coamă de deal, în pădure, 
până când se deschide o poiană lungă, ce lasă puțin soarele să dezmierde pielea răcorită 
a drumețului, sau chiar să usuce hainele pline de umezeală. Peste alți 500 metri, pe 
partea stângă se vor observa localitățile Cuptoare și Secu la distanță, și câțiva stâlpi 
uriași de electricitate ce duc cablurile scârțâinde deasupra capului nostru, undeva sus, 
pe vârf de munte.
Poate că zona nu va părea spectaculoasă, ieșită din comun sau interesantă ochiului, 
însă va fi una specială simțurilor. Pentru că această zonă este începutul ținutului plin 
de peșteri misterioase, fagi seculari, izvoare și izbucuri, chei și ruine, mistere ce se vor 
simți pe piele, știind că sub pământ se ascund mult mai multe comori decât la suprafața 
acestuia, comori care pot fi pândite la câte un aven ce se mai vede pe margine de drum 
sau mini‑cascadă ce se formează din câte un izvor de munte, sau nenumăratele doline 
care se afundă în pământul pădurii. Intrând din nou în pădure, peste 3 kilometri de 
coborâre ușoară, se ajunge la drumul care intră în Iabalcea. De aici, peste un kilometru 
se intră în sat. Satul este unul din șiragul de sate cu locuitori croați, deci vă așteaptă 
povești interesante cu localnicii.

Info:
Parcul Național Semenic ‑ Cheile Carașului – Chiar dacă nu au renumele pe care l‑au câștigat 
Cheile Nerei, cele mai lungi din țară, Cheile Carașului impresionează și ele prin sălbăticia 
peisajelor, dar mai ales prin numărul mare de peșteri și avene: 50 la număr (de exemplu 
Peștera Liliecilor, Avenul din Poiana Gropii). Cheile Carașului se întind pe o lungime 
de 19 kilometri, între Carașova și Valea Comarnicului și fac parte din Parcul Național 
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Semenic ‑ Cheile Carașului. Râul Caraș, spre deosebire de restul râurilor importante din 
Banat care izvorăsc din Munții Semenic, izvorăște din Munții Aninei. Întreg peisajul oferit 
de Valea Carașului este unul impresionant, care se schimbă mereu. Unul din punctele 
culminante ale unei eventuale drumeții în această zonă, o reprezintă pădurile de liliac 
sălbatic, în preajma cărora se mai găsesc și alte specii de arbori mediteraneeni, cum 
ar fi mojdreanul și scumpia. Trecând de tăietură, pe malul drept al Carașului, deasupra 
peretelui abrupt de stâncă, se zăresc ruinele Cetății Carașova. O legendă spune că un turc 
care trecea pe acolo, privind apele râului, le spunea Kara Su (apa neagră), de unde vine 
denumirea râului. 
Domnul Nicolae Ifca, în calitate de director al Parcului Național Semenic ‑ Cheile 
Carașului, vă poate da informații despre traseu și despre obiectivele turistice din zonă 
(tel. 0763 276 349).
Munții Semenic – Acești munți care poartă nume de floare (Antennaria dioica), sunt 
o grupă muntoasă a Munților Banatului aparținând de lanțul muntos al Carpaților 
Occidentali, situați pe teritoriul județului Caraș‑Severin. Cel mai înalt pisc este Vârful 
Piatra Goznei, cu o altitudine de 1.447 m.
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Carașova și satele croate din Banat:
În Munții Banatului, în Cheile Carașului, pe drumurile dintre Reșița, Anina și Grădinari, 
trăiesc carașovenii, o populație slavă de religie romano‑catolică, unul dintre cele mai 
inedite grupuri etnice din România. Sunt croații din Banatul Montan. La intrarea în 
Parcul Național Semenic‑Cheile Carașului se află comuna Carașova (care cuprinde satele 
Iabalcea, Nermed și Carașova), unde sunt în jur de 3.200 de suflete. De cealaltă parte a 
văii, pe drumul dintre Reșița și Grădinari este comuna Lupac (cu satele Clocotici, Rafnici, 
Vodnici și Lupac) cu aproximativ 2.600 de locuitori. În cele două comune locuiesc croații 
carașoveni, o comunitate de slavi romano‑catolici. Ei sunt diferiți de croații din Timiș 
(de la Checea, Cenei și Recaș). Este cea mai veche comunitate de croați de pe teritoriul 
României. Și‑au păstrat identitatea în ultimul secol, în special datorită izolării enclavelor 
în care trăiesc. Carașova – capitala croaților din Banat, a fost cândva reședință de județ, 
înainte ca acest rol să fie preluat de Lugoj. În cele două comune, limba croată este 
recunoscută oficial. Au indicatoare, inscripții oficiale bilingve, educație, acces la justiție 
și administrație publică în limbă croată, alături de română.  Datorită religiei catolice nu 
s‑au asimilat și alte etnii, cu ajutorul bisericii au reușit să își păstreze limba. Fiind un 
popor unit, nu și‑au părăsit locurile natale. Aici trăiesc 90% croați alături de care sunt 
câteva familii rome și 20 de familii de români.
Carașova este cea mai veche așezare croată de pe teritoriul României de azi și este 
menționată prima dată în documente în 1333. Se spune că strămoșii lor s‑au stabilit de 
bunăvoie pe aceste meleaguri și nu au fost colonizați de habsburgi ca în cazul celor din 
Recaș și Checea. Limba este una veche, o croată de acum 300‑400 ani, neevoluată ca în 
țara mamă. Portul popular de la Carașova este unic, nu se mai găsește în altă parte. Fiind 
centrul spiritual al croaților, la Carașova funcționează mai multe ansambluri de dansuri 
populare. La Carașova funcționează, începând din 1990, Liceu Bilingv Română‑Croată, 
unde copii din cele șapte sate croate vin să învețe. Biserica romano‑catolică din Carașova 
a fost construită în stil baroc, în 1726. Mai există o capelă inedită pe un vârf de deal.   
Carașova a fost sediu de protopopiat timp de câteva sute de ani. Biserica e din 1726, 
capela de pe deal e din anii 1800. Datorită reliefului muntos, carașovenii s‑au îndeletnicit 
în special cu creșterea animalelor. 
Carașovenii au fost primii etnici din România care au beneficiat de dublă cetățenie. 
În contextul războiului din Iugoslavia, Zagrebul a decis să acorde pașaport tuturor 
croaților care trăiesc în afara țării. Carașovenii au profitat de această lege și au obținut 
dubla cetățenie. Carașoveni care au primit cetățenia croată au putut pleca să lucreze în 
Occident, dar și în Croația. Tinerii au putut merge la facultate în Croația, pe banii fostului 
stat iugoslav.
La Carașova se află și sediul central al Uniunii Croaților din România, care dă un deputat 
în Parlamentul României. În prezent, carașovenii sunt reprezentați de Ghera Giureci 
Slobodan).
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26 km  
7 ore

9 RUTA  IABALCEA – CANTON COȘAVA       

Traseu: ușor spre moderat
Diferență de nivel: +1.287 m
Locuri critice: dificultatea spre moderat a traseului este din cauza lungimii acestuia, 
altfel nu prezintă locuri critice.
Peisaj: poteci de pădure, predominant fag, drum pietruit sau forestier, poteca amenajată 
prin pădure, și drumuri de TAF, peisaje forestiere minunate, izvoare cu apă rece și 
potabilă, cantoane silvice și hidro‑energetice. Traseul este unul din cele mai frumoase 
trasee prin păduri.

Cazări:
Canton hidro‑energetic Coșava ‑ „Izvoarele Nerei” (1.100 m alt): acest canton este la cea 
mai mare altitudine de pe traseu, deținut de prietenul nostru Radu Ștefănescu, care a 
cumpărat clădirea și pământul din jurul acesteia și a făcut un loc de „schimburi culturale”, 
refugiu, cazare, unde să te întorci la natură, să găsești un prieten sau o vorbă bună, etc. 
Trebuie anunțată prezența cu cel puțin 2‑3 zile înainte, strictul necesar se va duce de 
către fiecare. Contra cost, Radu va putea da și mâncare, însă posibilitățile sunt reduse, 
fiindcă toate produsele sunt cumpărate și cărate sus de către el, din oraș. Condițiile 
sunt: condiții de cabană/refugiu, cameră cu saltele și paturi pentru mai multe persoane, 
se poate dormi și pe jos, sau afară sub cerul liber, dușul este la pârâu sau la lighean 
și semnalul lipsește cu desăvârșire. Dar experiența va fi de neuitat. Cantonul este în 
continuă construcție, se lucrează la condiții și la mai multe locuri de dormit, însă acest 
lucru necesită sprijin financiar. Prețul fix de persoană pe o noapte este de 40 lei, însă 
pentru orice donație, următorii drumeți îți vor mulțumi! Masa se va comanda din timp, la 
telefon, cu stabilirea costurilor conform mâncării. Dumbrava minunată vă așteaptă! Radu 
Ștefănescu, telefon 0730 081 984, în caz că e în zonă fără semnal, lăsați mesaj!

Infrastructură:

Coșava: 

Notă:
Plecând de la Iabalcea (sau Carașova, după caz), din centrul satului, până la următorul 
punct, și anume Cantonul Padina Seacă, trebuie parcurși în jur de 3 kilometri. Pe drum 
pietruit, de țară, cu pădurice în dreapta și stânga, ajungând la canton, se va observa 
un drum forestier ce coboară din pădure din partea stângă, și se întâlnește cu drumul 
nostru. Continuarea va fi tot înainte, lăsând cantonul în partea stângă și în spate și 
degustând umbrele arborilor deasupra capetelor. După alți 4 kilometri de drum forestier, 
la o intersecție se va găsi indicatorul: Peștera Comarnic, 1 km, la dreapta. Astfel, după 
un alt kilometru de drum prăfuit și uneori extrem de noroios după ploi abundente, se 
ajunge la o nouă mică intersecție, unde se vor vedea treptele de la intrarea în peșteră, cu 
un loc de odihnă la poalele treptelor, pe partea stângă. Se trece podețul către aceasta și 
se va găsi sub acest podeț un izvor cu apă rece și limpede, excelentă de băut și umplut 
recipientele pentru restul drumului. Traseul de azi este unul mai lung, dar extrem de 
frumos și plăcut, lipsit de dificultate mare. De obicei, peștera este închisă, accesul se face 
doar cu ajutorul și însoțirea speologilor din administrația acesteia. 
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Astfel, se trece podețul către scările peșterii, dar nu se urcă pe acestea ci se merge ușor 
spre dreapta, lăsându‑le în spate, cu izvorul cel bun în partea noastră dreaptă, pe o 
cărare care devine mai măricică cu fiecare pas. Destul de curând se ajunge în fața unui 
alt canton, care a fost folosit mai mult de speologii de la peștera Comarnic, pentru tabere 
și cazări, clădire drăguță cum des întâlnim în acest județ, care seamănă cu sălașele 
construite din piatră. Indicatoarele arată că traseul se îndreaptă spre Anina și Navesu 
Mare. Traseul le urmează credincios, încă 3,7 km, așa cum arată și indicatorul de la izvor. 
Naveșu Mare este un alt canton, foarte important pentru traseul nostru, fiindcă atunci 
când ruinele acestuia se află pe stânga noastră, făcând câțiva pași înapoi, și găsind un 
soi de intrare prin desișul din stânga, acolo unde e iarba mai umblată, la 25 metri în 
pădure se ridică falnic în fața noastră un uriaș al pădurilor, arborele sequoia giganteum 
(Sequoiadendron giganteum). Merită vizitat, văzut, atins și îmbrățișat, pentru că nu sunt 
multe specii din acest arbore la noi în țară, mai mult decât atât, este greu de știut cum a 
apărut acest arbore tocmai lângă cantonul Navesu Mare. 
Se continuă traseul pe marcaje, tot înainte pe drumul forestier, prea puțin, ca să o ia la 
stânga mai apoi în ușoară urcare. Și continuă în urcare lină, plăcută în pădure de fag, 
cu scoarță netedă, mai subțiri sau mai groși, cu frunzele de un verde crud, electrizant 
și cu covorul de frunze moarte și noroi sub picioare. Aerul sănătos și proaspăt umple 
plămânii și gândul merge spre ordine și liniște în creier. În jur de un kilometru jumate 
se merge destul de drept, fără urcări, după care se ia la dreapta și apoi la stânga, tot pe 
drumuri mlăștinoase, forestiere sau cărări stricate de utilaje, printr‑o pădure mai tânără 
și extrem de plăcută ochilor. După alți câțiva kilometri de mers, se face o curbă strânsă 
către stânga, peste un pod, care dă într‑un forestier mai bine conturat și larg, și continuă 
conform marcajului, până când ajunge la o clădire mare, albă, pe care scrie Direcția 
Silvică Reșița,   Ocolul Silvic Văliug, Cantonul nr. 1 Berzăvița. Tot aici este un indicator 
ce indică 5 km până la Vila Klaus. Se poate face un ocol de 5 kilometri pentru a vizita 
locul unde mergea Regele Mihai în tabere (mai multe detalii la Info, mai jos). Se trece 
de clădire și de un podeț și se ia pe drumul ce continuă în dreapta și pare că începe o 
ușoară urcare. De aici își dezvăluie natura, pădurea și fauna adevărata frumusețe, fiind un 
drum nu prea bătut, și într‑o zonă destul de umedă în care cresc ferigi uriașe și frăguțe 
zemoase, flori supradimensionate sau iarba verde fluorescent. Câteodată se găsește un 
pavaj ciudat pe drum, parcă amintește de rămășițe de drum roman, după care iar se 
deschide deasupra coroana arborilor lăsând albastrul cerului să liniștească ochii. Se 
intră mai apoi adânc în pădure, care devine din ce în ce mai misterioasă, momente în 
care creierul drumețului obosit și înfometat începe să asemuiască curbele geografice și 
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modele dolinelor din pădure cu torturi pline de fructe sau mămăligă proaspăt tăiată cu 
ața în felii pentru toți cei de la masă. Orice coastă de pădure tăiată de râulețe ascuțite 
devin un fel de mâncare în mintea noastră. Țipetele acvilei se pot auzi în apropiere, 
corbii jucându‑se printre frunzele fagilor și în rest liniște și susur de apă. Mai apare câte 
un canal și pod de beton acoperit de mușchi și învechit de ani, sau un arici care fuge de 
zgomotul pașilor noștri. Doar în pădurile Banatului am simțit acest soi de siguranță care 
înconjoară omul în sânul pădurii. Nu există pericol de animale sălbatice, doar natură în 
întreaga ei splendoare. Încet, după circa 7 kilometri de frumusețe în umbră, după ce și 
drumul a devenit drept și a încetat să mai urce, se văd din nou canale de acumulare a 
apei, și apoi în stânga, la câțiva metri, o căsuță ce stă în mijloc de poiană și amintește de 
dumbrava minunată. Aici se va poposi.

Info:
Peștera Comarnic – Peștera este situată în inima Munților Banatului, cam la jumătatea 
distanței dintre Reșița și Anina, în apropierea confluenței dintre pârâul Comarnic și 
râul Caraș și este rezervație speologică în Parcul Național Semenic‑Cheile Carașului. 
Este a doua ca lungime din Banat (6.201 m), fiind întrecută de Peștera Buhui (6.547 m). 
Este structurată pe trei nivele: fosil, subfosil și activ, iar turiștii au acces doar la nivelul 
superior, cel uscat. Traseul turistic este format dintr‑o succesiune de galerii și săli, după 
cum urmează: Sala Mică, Sala Zebrelor, Sala Mare, Sala Haiducilor, Muzeul, Sala de Cristal, 
Sala Domnului și Sala Virgină. Formațiuni spectaculoase care pot fi admirate sunt „Nuca 
Mică”, „Altarul”, „Claia cu Fân” și multe alte forme carstice inedite, care așteaptă să fie 
descoperite.
Izvoarele Nerei – Izvoarele Nerei reprezintă o arie naturală protejată din Munții Banatului, 
făcând parte din Parcul Național Semenic ‑ Cheile Carașului. Aria naturală prezintă un 
relief alcătuit din micașisturi, granite și granodiorite, cu versanți scurți și înclinați în 
partea superioară și versanți lungi la baza rezervației, cu izvoare (izvoarele Nerei ce adună 
în văi înguste și adânci apele pâraielor Coșava Mare, Coșava Mică, Hiclișag, Nerganița, 
care pe alocuri formează mici cascade), abrupturi, lapiezuri, ponoare, pajiști; cu floră și 
faună specifică lanțului Carpaților Occidentali și în special a grupei montane a Munților 
Banatului. Flora rezervației este alcătuită din păduri virgine de fag (Fagus sylvatica), 
păduri dacice de stejar (Qercus robur), carpen (Carpinus betulus) sau tei (Tilia), precum 
și specii floristice de colțișor (Dentaria bulbifera sau Dentaria glandulosa), măcrișul 
iepurelui (Oxalis acetosella), vinariță (Asperula odorata), horști (Luzula alpinopilosa), 
specia de rogoz Carex pilosa sau specia de rubus, Rubus hirtus. Fauna este reprezentată 
de o gamă diversă de mamifere, păsări, reptile și amfibieni, dintre care unele protejate 
la nivel european: ursul brun, lupul cenușiu, vulturul alb, pisica sălbatică, vipera cu corn, 
broasca roșie de munte etc.
Sequoiadendron giganteum – Arborele gigant Sequoia se poate vizita lângă cantonul 
Navesu Mare, după cum scrie în descrierea Ghidului, de mai sus, sau în stațiunea Băile 
Herculane. Arborele sequoia ne dovedește prin prezența sa la Băile Herculane că este 
capabil să se dezvolte și în condițiile unei altitudini reduse. Așezarea lui pe Valea Cernei, 
la o altitudine de 160 m, pe aceeași paralelă cu Nisa și Veneția, îi conferă un climat cu 
influențe mediteraneene. 
Vila Klaus – Vila Klaus de la Văliug este un loc încărcat de istorie. Însuși Regele Mihai a 
petrecut un an în această vilă, ca elev. În cuvintele istoricului Mircea Rusnac: „Din câte 
știu eu a fost construită la începutul secolului douăzeci, nu e chiar așa veche cum se 
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spune. Inițial acolo a fost un lac de acumulare mare, pentru reglarea cursului Bârzavei, 
deoarece pe râu se transportau bușteni în perioada aceea, ca și combustibil pentru uzina 
din Reșița. Se scoteau buștenii din munte, de pe Semenic, și se depozitau pe malurile 
Bârzavei. La un moment dat se deschidea stăvilarul ăsta, din zona Vilei Klaus, și pornea 
un șuvoi de apă care ridica toți buștenii de pe maluri și îi ducea până la Reșița, jos. După 
ce s‑a construit barajul Breazova, în 1904‑1905, atunci s‑a desființat barajul de aici și 
s‑a făcut vila. A fost construită pentru conducerea uzinei de atunci, casă de relaxare, de 
vânătoare. Fosta uzină a avut domenii foarte mari. Toată zona asta muntoasă aparținea 
de ea și avea multe cantoane, care pe vremea aia erau foarte bine administrate și vila 
probabil că era și un centru de administrare pentru conducerea sectorului silvic al uzinei”
Canton hidro‑energetic Coșava – aceste clădiri, cantoane, au fost așezate în mod strategic 
lângă canalele de colectare a apelor, și erau locuite de paznicul acestora, adică persoana 
responsabilă de îngrijirea, curățarea și repararea canalelor de colectare. 
Proiectul Munții Carpați, al cărui inițiator este Radu Ștefănescu (Canton Coșava ‑ 
Izvoarele Nerei) ‑ a fost demarat în 2011 din pasiune pentru natură și munte combinată 
cu o semi obsesie pentru Google Earth și hărți montane. În perioada respectivă, Radu 
a colindat toți munții și a făcut fotografii aeriene, din dronă, pe care le‑a postat pe 
contul de FB Munții Carpați, cu scopul de a prezenta frumusețile munților și de a stârni 
interesul pentru munte și turism activ.
Pe baza acestor postări s‑a strâns o comunitate de 350.000 de oameni și s‑a făcut 
cunoscut brandul Munții Carpați (marca înregistrată la OSIM). În paralel, începând cu 
2013 organizația a început să  producă hărți montane de drumeție și cicloturism pentru 
fiecare zonă montană în parte.
Cu o comunitate activă de 350.000 utilizatori, compania privată de turism Munții 
Carpați a lansat primul site dedicat tuturor prestatorilor de servicii turistice din zona 
montană și nu numai. Proiectul are ca scop principal dezvoltarea celui mai mare 
spațiu digital comun de promovare a Munților Carpați și a tuturor celor care depind 
de turismul montan. De la cei care activează în HoReCa, la ghizi montani și școli de 
schi, la autorități publice, mici întreprinzători zonali, până la cei ale căror evenimente 
montane dau savoare momentelor cu care ne umplem timpul liber. Începând cu anul 
2021, compania Munții Carpați își mută sediul din Timișoara la Reșița, pentru a fi 
mai aproape de munte și de tot ceea ce acesta are de oferit. Hărțile sunt gândite ca 
„planificatoare de călătorii”, sunt ușor de citit și se adresează atât iubitorilor consacrați ai 
muntelui, cât și celor care doresc să se inițieze în ale drumeției sau cicloturismului. Prin 
urmare, prestatorii de servicii turistice sunt invitați să‑și înregistreze activitatea pe site, 
iubitorii de munte sunt invitați să utilizeze spațiul digital pentru a‑și planifica eficient 
sejururile și să cunoască produsele Munții Carpați disponibile în magazinul online 
magazin.muntiicarpati.com. Email: office@muntiicarpati.com, Web: www.muntiicarpati.
com; Web: www.magazin.muntiicarpati.com; Facebook: https://www.facebook.com/
CarpathianMountainsRomania/; Instagram: https://www.instagram.com/muntii_carpati/ 

mailto:office@muntiicarpati.com
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https://www.instagram.com/muntii_carpati/
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29 km  
 7,5 ore

10 RUTA  CANTON COȘAVA ‑ PRIGOR     

Traseu: ușor și lung
Diferență de nivel: +797 m
Locuri critice: traseul este o coborâre continuă, dar ușoară și incredibil de frumoasă. Se 
ajunge la localitate și asfalt, unde este nevoie de atenție față de mașini.
Peisaj: poteci de pădure, drum forestier, predominant fag, apoi drum pietruit și asfalt. 20 
km pe drumul forestier ce coboară pe lângă râul Nera ce oferă spectacol la fiecare metru;

Cazări:
Prigor (294 m alt): 
Pensiunea Prigorel, 28 locuri de cazare, prețuri începând de la 90 lei/căsuțe, 180 lei 
cameră dublă, servirea mesei la cerere, piscină, rezervări la tel. 0761 718 128 și 0770 
378 255 (Doru și Liliana) http://pensiuneaprigorel.ro/ 

Infrastructură:

Prigor: 

Notă:
După o noapte de pomină ce sigur va fi la Cantonul Coșava, coborârea se face pe drumul 
forestier ce pornește de acolo, și care se lățește și se transformă în drum forestier adevărat 
cu kilometru ce trece. Dacă la început pare mai sălbatic și nearanjat în jur, încetul cu 
încetul pădurea se puțulește, parcă și‑a mai pieptănat crengile, par mai aranjate și puse 
la punct, iar drumul capătă linie dreaptă și curată ‑ desigur, în afară de perioadele umede, 
în care drumul forestier poate prezenta probleme, mai ales dacă mai jos se și exploatează 
din pădure. Pe partea stângă a traseului se află din nou Parcul Național Semenic ‑ Cheile 
Carașului, și după o coborâre de circa 8 kilometri, lină și plăcută piciorului, în sfârșit 
ne întâlnim cu ea, Nera, distinsa doamnă a râurilor, personaj important în legende, 
puternică, frumoasă și misterioasă. Astfel, la un canton numit popular și „La botu’ calului”, 
unde se găsesc și tăblițe informative despre parcul național și se poate face și o pauză 
de hidratare pe terasa mare a clădirii din dreapta, aflăm și vedem cum coboară Nera din 
stânga, de la izvoare și se pregătește să ne însoțească pe aproape tot parcursul traseului 
de azi. De aici se desfășoară spectacolul hidrologic Nera, ce ne oferă ceva exclusiv la 
fiecare pas, metru, kilometru, astfel încât nu se poate lua privirea de pe râul din dreapta, 
și se merge așa, 12 kilometri, admirând, mirosind și suspinând lângă ea.
Din când în când, partea stângă a drumului se supără și vrea să atragă și ea atenția și 
atunci aruncă o cascadă mare, cu apa ca vălul de mireasă, ce iese furioasă din perete, 
după ce a coborât din pădurea deasă a parcului.
Atât de minunată este pădurea și atât de miraculoasă este Nera, încât nu supără, decât 
puțin, faptul că în mijlocul acestora se desfășoară o imensă exploatare de lemne, 
ce blochează trecerea drumeților și mai mult decât atât, a distrus drumul forestier, 
trasnformându‑l într‑o mare de mlaștină și noroi.
Dar natura se răzbună prin imaginile pe care ni le oferă în continuare. Nu ne lăsăm 
răvășiți de cruzimea omului. Cândva și cumva se va găsi un echilibru între toate aceste 
lucruri și balanța va arăta ce trebuie.
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Stânci rotunde, bolovani mari și mici fac apa să se transforme în mici cascade, o fac 
să fiarbă, să se frământe, ca mai apoi să se liniștească și să devină adâncă, gânditoare, 
meditativă. Apoi din nou, furioasă și învolburată trece prin niște canioane în miniatură 
ca să treacă zâmbitoare și calmă mai departe. Primim chiar și o mică degustare de 
mini‑Cheile‑Nerei și ne bucurăm de toate formele pe care le ia acest râu, care are până 
și propria mireasmă.
Nera, cea care pornește de la izvoare ca o fată zglobie și ne lasă să asistăm la maturizarea 
ei, transformându‑se în adolescenta cu încercări în cale, apoi în femeia tânără în care 
fierbe sângele și până la femeia matură, cu șolduri late și privirea adâncă de mamă 
înțeleaptă.
Traseul cu apă lângă, te face să uiți de lungimea lui, astfel brusc apar primele semne ale 
civilizației în față și se vede localitatea Borlovenii Vechi. Încep să apară gospodăriile, se 
poate savura chiar și o pauză la birtul sau magazinul sătesc, în așa fel încât ultimii șase 
kilometri de drum de țară și asfalt „să treacă cât ai zice pește”, intrând în satul Prigor. 
Aici, cu atenția sporită pe tot parcursul drumului pe asfalt, așteaptă pauza bine meritată.

Info:
Legenda râului și Cheilor Nerei – Nera, ca în descrierea de mai sus, are o poveste desprinsă 
din basmele populare, frumoasă și tristă, cum e însuși râul. Se spune că prin acele păduri 
vechi, întunecate și dese, umbla un fecior tânăr și falnic la vânătoare, un vânător iscusit și 
bun, cel mai bun din toate pădurile. Într‑o zi frumoasă, când acesta se afla la pândă, văzu 
o tânără fată, mândră și frumoasă cutreierând prin inima pădurii, singură. Din primul 
moment, cei doi tineri se îndrăgiră și se iubiră zilnic în pădure, doar copacii și umbrele 
acesteia fiind martorii frumoasei lor povești de dragoste. Tatăl fetei era stăpânul pădurilor 
și munților din jur, mare boier fiind, văzu că fata lui refuză toți feciorii de boieri pețitori 
și tot plecată în pădure era, în fiecare zi. Astfel, stăpânul, tatăl fetei, puse o iscoadă să o 
pândească. După ce aceasta îi povesti tatălui ce fecior își găsi fata prin pădure, tatăl a dat 
porunca să fie adus feciorul vânător în lanțuri la temnița dânsului. Poate astfel fiica lui va 
îndrăgi un fiu de boier și se va căsători într‑o familie bogată. Degeaba plângea fata în fața 
tatălui său să îl lase liber pe feciorul vânător, că acesta se mânie și mai tare și îl aruncă 
pe fecior într‑o grotă în inima muntelui, dând poruncă să se zidească intrarea în aceasta. 
Zi și noapte se rugă fata pentru o minune, auzind strigătele feciorului din grotă. Zi și 
noapte plânse fata pentru eliberarea lui, în timp ce nunta ei cu un fiu de boier se apropia 
din ce în ce mai tare. La sutele de rugăminți, văzând cât de mare‑i era dragostea, zâna 
cea bună o transformă pe fată într‑o șuviță de apă cristalină pentru a se putea strecura 
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din piatră în piatră spre inima 
muntelui; așa a început fata 
să‑și caute iubitul și să‑l ajute, 
sfredelind temnița de piatră. 
După ani și ani, Nerganița, cu 
dragostea‑i nestinsă, străpunse 
muntele imens, pătrunse în 
cele mai tainice unghere și‑n 
cele mai ascunse cotloane 
ale acestuia până când în 
față nu‑i mai rămase decât 
câmpia largă. Și înțelegând că 
drum de înapoiere nu‑i, lăsă 
să‑i rătăcească meandrele în 
câmpie, purtându‑i povestea 
de iubire, iar mărturie peste 
timpuri rămaseră cheile ce 
spintecă muntele, grotele ce 
împânzesc peretele, lacurile 
cristaline adunate din lacrimile 
vărsate. Cheile Nerei.
Morile de Apă cu Ciutură de 
la Rudăria (Eftimie Murgu) 
– reprezintă o rezervație 
mulinologică unică în Europa, 
având ca atracție principală 
salba de 22 de mori de apă cu 
ciutură, care se întinde pe trei 
km de‑a lungul râului. Fiecare 
moară are numele ei și este 
protejată de stâncă. Aceste mori 
de apă pot să dea o adevărată 

lecție despre „știința morilor” călătorului: rândul la moară, căderea liberă a apei pe 
ciutură și măcinatul boabelor prin frecarea dintre două pietre, pentru a obține făina cu 
gust special (cea mai bună mămăligă din viața echipei de documentare, a fost mâncată 
în misiunea de documentare pe porțiunea Caraș‑Severin).
Pădurile virgine de fag din Caraș‑Severin – 65.000 de hectare de păduri virgine și 
seculare de fag din România au fost înscrise, în 2016, ca situri ale Patrimoniului Mondial 
UNESCO sub denumirea „Păduri virgine de fag din Carpați și Germania”. Astfel, 60.000 
de hectare de păduri sunt din Caraș‑Severin: Domogled – Valea Cernei, 51.463,39 ha; 
Cheile Nerei‑Beușnița, 5.962,53 ha; Izvoarele Nerei, 2.495,51 ha. Ce înseamnă pădure 
virgină? Sunt acele zone unde natura supraviețuiește în forma sa pură, fără intervenție 
umană. Specia de fag care crește în aceasta zonă este Fagul Comun (lat. Fagus sylvatica) 
care se întâlnește doar pe teritoriul Europei, având concentrația cea mai mare chiar în 
Caraș‑Severin.
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30 km  
 8 ore

11 RUTA  PRIGOR – CRUȘOVĂȚ 

Traseu: ușor spre moderat
Diferență de nivel: +1.011 m
Locuri critice: există câteva zone fără apă, greu de trecut pe căldura mare, dar se poate 
cere apă de la localnici, drumul e moderat la dificultate din cauza lungimii, dar cu atât 
mai frumos fiindcă nu prezintă diferențe extreme de altitudine;
Peisaj: se merge mai mult prin localități, ceea ce echilibrează peisajele doar cu natură 
de până aici și se trece și printr‑o poiană minunată, prin sate populate cu oameni curioși 
și case bănățene interesante. Se merge și pe asfalt prin localități, dar compensează 
drumurile de ogor sau de țară sau chiar prin câteva păduri.

Cazări:
Cuptoare (496 m alt.): Cabana Pescarului Jim, 4 locuri de cazare, rezervare la telefon 0749 
655 383 (Ionel Jurescu) ‑ la 1 km de Crușovăț
Petnic: Agropensiunea Hînda, 6 locuri de cazare, mic dejun și cină la cerere. Rezervări la 
tel. 0771 276 579 și 0255 244 448 (Ioan Hînda). Magazin în apropiere.

Infrastructură:

Cuptoare:

Petnic: 

Notă:
De la Prigor (1), traseul iese din localitate pe marcaj și merge în jur de un km jumătate 
pe asfalt, până când o ia la dreapta pe primul drum, tot asfaltat, ce duce către Putna. 
Până la această intersecție, se trece pe lângă câteva case vechi, frumoase, care sunt 
lăsate în paragină sau se strică încet‑încet, timpul lăsându‑și semnele pe ele, și o clădire 
modernă, care se potrivește în peisaj, pe care scrie Centru de informare turistică Prigor. 
Era închisă, dar intenția a fost bună. Apoi, peste câțiva metri se ajunge la intersecție, 
se ia la dreapta tot pe asfalt, până când se ajunge la prima moară de apă, ce va fi pe 
râulețul din partea dreaptă. Apoi, după aceasta, drumul continuă încă 100 metri după 
care o ia la dreapta  peste un pod de lemn și continuă pe un nou drum de țară. Se trece 
printre plantații ale gospodarilor, ocolind asfaltul de adineauri, după care se ia la stânga, 
într‑o pădure care va ține răcoare deasupra capului dacă va fi soare fierbinte de iulie. 
De aici, în trei kilometri prin pădurea răcoroasă se trec două punți și pe lângă mai multe 
bazine de apă, numite de localnici „scaldă” (locuri de scăldat). Poteca ajunge înapoi la 
asfalt, iar într‑un kilometru jumate va trece prin dreptul mănăstirii Almăjului Putna, dar 
cu o atenție sporită la mirosurile din aer, care aduc aminte a mare, asta ca semn că 
s‑a intrat pe climă submediteraneană de ceva vreme. Miroase a nisip, a alge și a flori, 
uneori a soc, mireasmă ce însoțește drumeții întreaga lună iunie și poate chiar și iulie. 
La mănăstire drumul o ia tot înainte, cu gândul ascuns că mai există o Mănăstire Putna 
în județul Suceava, tocmai de unde pornește traseul nostru și parcă e așa emoționant să 
regăsești același nume pe la kilometrul 1.000 al traseului, parcă ar avea mult sens să se 
înfrățească cele două, sau poate ar avea și mai mult sens să se intre la câteva minute de 
meditație, rugă sau binecuvântare pentru a ajunge cu bine la capătul drumului.
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Cu astfel de gânduri în minte, la 200 metri după mănăstire, drumul o ia la stânga și 
începe să urce, ieșind de sub tutela ocrotitoare a copacilor, încet, făcând slalom pe umerii 
unor dealuri care se golesc din ce în ce mai tare și deschid peisajul în fața noastră. Se 
văd munții Cernei, Godeanu, Retezatul Mic, în alte părți Țarcu, Muntele Mic, Semenic, dar 
traseul este pe un simplu deal, așezat, pur și simplu, într‑un loc de vis. A fost genul de 
loc ce te bucură prin frumusețea lui, atât de tare încât te copleșește, și curg lacrimile 
din ochi din recunoștința faptului că poți fi martor la așa ceva. Acest deal este unul care 
pare a fi uitat de Dumnezeu acolo, nelocuit, pustiu, ce viețuiește prin tufele de trandafir 
sălbatic sau măceș, florile de câmp înalte și suple sau copăceii și arbuștii care abia că 
dau umbră. Apoi traseul șerpuiește mai departe pe superba coamă a dealului, câțiva 
kilometri, după care se ține dreapta și trece pe un drum mlăștinos, dacă este după ploaie. 
Apare câte o construcție singuratică și câteva tufe și arbuști pe marginea drumeagului, 
până când începe să coboare în Șumița, la capăt de sat. De aici se ia pe asfalt la dreapta, 
în jur de cinci km, până în satul Lăpușnicel, kilometri în care trebuie să fim precauți la 
mașini, chiar dacă traficul nu este mare. Prin Lăpușnicel se trece doar într‑un colț, dar 
cu gospodării, unde, în caz de nevoie se poate cere apă de la localnici. La ieșire din sat, 
pe marcaj, se merge încă 6 km până la Petnic, pe un drum care este când în pădure la 
umbră, când pe ogoare printre pământurile oamenilor. O plimbare plăcută, pe drum de 
țară, timp în care se pot spune povești, se pot inventa cântece sau se pot face planuri 
de mâncat și dormit în viitorul apropiat. Petnic (2) este o localitate destul de mare, ce 
trebuie traversată aproape în totalitate, în lung, astfel, se intră și se merge până în centru, 
pe asfalt, de unde se ia la dreapta până la ieșire, pe drumul principal. Aici se poate face 
o pauză la birt, sau se pot face diverse cumpărături de la magazinele satului, fiindcă ne 
mai așteaptă o bucată de 6 km de parcurs până la Crușovăț (3). Se iese din satul Petnic, 
și se părăsește drumul principal în stânga, mergând spre o urcare care începe la umbră 
și iese pe o altă coamă de deal cu peisaje superbe în jur. Se văd mai multe localități ce 
împrejmuiesc dealul, dar traseul continuă nestingherit, cu urcușuri și coborâșuri, umbre 
și copaci, bucăți de pădure, pentru ca să iasă, mai apoi, într‑o zonă cu lanuri diverse, 
care stau ca semn că se apropie un nou sat, Crușovăț. Se ajunge la Crușovăț, și de aici, 
singura cazare și masă ce există în zonă, este la satul vecin, la un kilometru, în Cuptoare, 
la Cabana Pescarului Jim. Astfel ziua cea lungă ia sfârșit.
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Info:
Mănăstirea Almăj ‑ Putna – Regăsim pe traseul din Caraș‑Severin o nouă Mănăstire Putna, 
după ce cu mult timp în urmă, unii dintre noi am pornit de la Putna din Bucovina, pe 
drumul care unește. Această Mănăstire are hramul „Schimbarea la Față” (6 august) și 
a fost ridicată în anul 1996. Viața călugărească propriu‑zisă a început în luna martie 
a anului 1997, când ieromonahul Sava Gana, numit mai târziu stareț, împreună cu alți 
călugări, au administrat schitul.  



248

Locurile în care găsiți ștampilele Via Transilvanica:
Bucova 
• Mimi Pension, tel. 0744 791 361 

(Dragomir Horia)

Marga 
• Pensiunea Alex (fostă Ana), telefon 

0730 665 000 (Nea Goe) (50 m de 
traseu)

• Magazinul vizavi de Primărie: L‑S: 
7:30 ‑ 21:30 D: închis

Oțelu Roșu
• Hotel Fiama, tel. 0732 553 668
• Poliția locală, la intrarea în Primărie, 

lângă Lidl

Caransebeș
• Hotel Kolpinghaus, tel. 0757 021 721 

și 0757 021 719 (800 m de traseu)
• Limonădăria Nea Tică, tel. 0727 778 

510, L‑V: 7:30 ‑ 22:00 S: 8:00‑20:00 
D: închis

Poiana
• str. Principală nr. 28,  tel: 0771 531 

283
• Pe Vale la Poiana, tel. 0773 831 478, 

0763 149 049 (Mădălina Ștefănescu)

Gărâna
• Primarie: program: luni. 11:00‑16:30. 

marti‑joi: 8:00‑16:30. vineri: 8:00‑
10:00, în weekend închis

• Kibuț, tel. 0746 536 300 (Gabi) 
https://www.facebook.com/
kibutgarana (800 m de traseu)

Secu
• Hotel Turist, tel. 0741 041 963 

(doamna Maria)
• Casa de oaspeți DeMerisier, tel. 0774 

986 180 (Raluca Ocean)

Reșița
• Pensiunea Club Castel, tel. 0722 477 

575;
• Pensiunea Casa Bănățeană, tel. 0745 

419 767 (Laurențiu și Marta Bora)

Iabalcea
• Sălașul fermecat, tel. 0753 078 164 și 

0754 020 427 (Zlatko Ursul)
• La sălașul lui Blaj, tel. 0727 382 879 

(Nicolae Filca)

Canton Coșava
• Canton hidro‑energetic Coșava, tel. 

0730 081 984, Radu Ștefănescu

Prigor
• Pensiunea Prigorel, tel. 0761 718 128 

(Doru și Liliana)
• Primărie

Crușovăț 
• magazinul de lângă biserică (la 50 m 

de traseu)
• Cabana Pescarului Jim, tel. 0749 655 

383 (Ionel Jurescu) în satul Cuptoare 
(1,3 km de traseu)
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