Hosszúhétvége a Bánságban és az Al-Dunánál
2018 okt. 20 – 23
4 nap / 3 éjszaka
Útvonal:

Csanád – Nagyszentmiklós – Temesvár – Buziás fürdő – Lugos – Karánsebes –
Herkulesfürdő – Orsova – Szörényvár – Újmoldova – Oravicabánya – Temesvár

Részletes program
Első nap
Látnivalók:

- 2018. okt. 20 - szombat / Határátlépés Csanád
- Nagyszentmiklós, Bartók Béla emlékek, nagyszentmiklósi kincs története
- Temesvár, a Bánság fővárosa, városnézés, Losonczy tér, avagy Dóm tér barokk
épületeinek árnyékában sétálgatunk, a római katolikus Székesegyház vagy más néven Dóm
1736 és 1773 között épült barokk stílusban. Jenő-herceg-tér, a korzó vagy Lloyd-sor, az
egykori Ferencz József Színház, ellátogatunk a Mária-szoborhoz Dózsa György kivégzésének
állítólagos helyszíne, a református imaház, amelynél 1989. december 15-én összegyűltek a
Tőkés Lászlót védő hívek - itt pattant ki a román forradalom szikrája.
- Buziásfürdő, rövid séta a valamikori híres fürdővárosban, amelynek több alkalommal volt
fürdővendége Deák Ferenc.
- Lugos, Temes megye második legnagyobb városa, itt született 1883-ban Lugosi Béla
színművész, itt töltötte gyermekkora egy részét Teller Ede fizikus. (csak átutazunk és
mesélünk nem lesz megálló)
- Karánsebes, itt írta Petőfi Sándor 1849. ápr. 17.-én A székelyek című versét (csak
átutazunk és mesélünk nem lesz megálló)
- Porta Orientalis, a Temes völgyéből a Cserna völgyébe vezető hágó Krassó-Szörény
vármegyében, 515 m. magasságban. Az Al-Duna nehezen járhatósága miatt ősidők óta
fontos útvonal Alföldünk és Havasalföld között.
Estebéd és szállás: Herkulesfürdő - panzió
Várható km: - Budapest – Herkulesfürdő - kb. 530 km

Második nap: - 2018. okt. 21 - vasárnap
Látnivalók:
- Herkulesfürdő monarchiabéli állomása
- Orsova, itt rejtette föld alá 1849-ben a magyar Szent Koronát Szemere Bertalan, itt hagyta
el Magyarországot Kossuth Lajos, Szent Anna kolostor, gyönyörű rálátás az orsovai
öbölre
- „Hajókázás” a Dunán, 2 órás „csónakkirándulás” a Dunán a Kis-Kazán-szoroson keresztül
a Nagy-Kazán-szorosig. Megtekintjük új Széchenyi-emléktáblát a Kazán-szorosban, amit a
víz alatt nyugvó régi föle helyeztek el.
– Kirándulás a Nagy-Csukar kilátóhoz, ahonnan gyönyörű rálátásunk lesz a Nagy-Kazán
szorosra és a dunatölgyesi öbölre (2 h).
- Tovább buszozunk a Duna partján Lászlóvárára beiktatván egy-két
panorámaszünetet. Decebal sziklaszobor, Mraconia kolostor stb.
– Baross–tábla, Baross Gábor „vasminiszter” idejében, gigantikus méretű munkával
elkezdték a Duna szabályozását, hegynyi sziklákat távolítva el a hajók útjából. Ennek
emlékét őrzi a hatalmas 10×7 méteres kőtábla
– a Szent László várrom aljából csodáljuk meg a szerb oldalon levő Galambóc várát és
Arany János: Rozgonyiné c. balladájával emlékezünk a galambóci csatára
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Estebéd és szállás: Herkulesfürdő - panzió
Várható km: - Herkulesfürdő – Herkulesfürdő - kb. 265 km

Harmadik nap: - 2018.okt. 22. -hétfő
Látnivalók:
- I. Vaskapu vízi erőmű megtekintése, múzeumlátogatás.
- Szörényvár, 13. században létesített egykori Szörényi bánság székhelye, a valamikori
Drobeta római őrhely közelében – Traianus hídjának pillérmaradványa, amely Damaszkuszi
Apollodórosz szíriai építész tervei szerint készült (jelen pillanatban nem látogatható a
pillérmaradvány)
– Megcsodáljuk az Isten hídját, ehhez hasonló természetes sziklahíd, mindössze három
van a világon.
- Túra a Cserna völgyében (kb. 4 óra) – Inelet, az elfeledet falu, a Cserna völgyéből csak fa
létrákon lehet kimászni a hegy tetejére épített faluba, ahonnan lélegezett elállító kilátás
nyílik a környező hegyekre.
Várható km: - Herkulesfürdő – Herkulesfürdő - kb. 230 km

Negyedik nap - 2018. okt. 23 - kedd
Látnivalók:
- Herkulesfürdő, a monarchia egykori gyöngyszeme, 19. század közepén épült díszes villák
és nyaralók ma elszomorító képet mutatnak, ennek ellenére érdemes végig sétálnunk a
Ferenc József és Erzsébet királyné által is igen kedvelt fürdőváros központján és egy kis
fantáziával felidézni az akkori idők hangulatát. Gyógyforrások kóstolgatása
- Bigar vízesés – Románia legszebb zuhataga
- Egy kis levezető túra a Karas - szurdokban
- Resicabánya – szabadtéri mozdony múzeum
- Transzfer hazautazás
Határátkelés: - Nagylaknál – a délutáni órákban
Várható km: - Herkulesfürdő – Budapest - kb. 600 km

Várható km: - 1700 km kalkuláció
Várható belépők ára: dunai csónakázással együtt: kb. 6000 HUF / fő

Kérdéseiket javaslataikat az info@mercuriustour.ro e-mail címre várjuk.

Mercurius Info Tour
Adresa: Ro 400236, Cluj – Napoca, Str. Belgrad nr. 17
Tel / fax:( 0040 )264/ 481512
Mobil: 0740-973320,
E-mail: info@mercuriustour.ro,
mercuriusinfot@yahoo.com
Web: www.mercuriustour.ro
Skype: mercuriusinfotour
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