Excursie la Oravita
Vom petrece 1 zi plina in care vizitam si ne cultivam
Plecare
Ora 8 din Timisoara
AMG
Perioada
1 zi
Pret

Ziua1

Vă invităm să fiţi alături de noi în iniţiativa de
cunoaştere apofundată a unor elemente de patrimoniu
unic bănăţean, cu valoare naţională, dar intrate din
păcate în zona „spaţiilor părăsite” . Cu ce putem fi
noi de folos? Cu prezenţa noastră acolo, ca dovadă a
aprecierii normale pe care o purtăm acestor elemente,
din solidaritate cu comunitatea locală şi din respect
faţă de ce este al nostru.

Cascada Bigar

150 lei de pers.

Vrem să vedem sau să revedem linia ferată
ORAVIŢA-ANINA , cunoscută sub numele de
Semmering-ul bănăţean, al României de fapt, cu
150 lei
ajutorul:
Acte necesare
- unui tren ce aminteşte de atmosfera anilor
carte de identitate
’50, care va opri în cele mai imporante locuri;
valabila
- unei vizite la teatrul din Oraviţa, unicat
naţional;
Pretul include
- la cea mai veche farmacie montanistica din
►Transport cu autocar
Europa
climatizat la obiectivele
- la gara din Oravita ,Gara Oraviţa construită în
menționate în program.
1849 este prima gară cu ascensor pentru
► Asistenta turistica
peronul aşezat mai sus de nivelulstrăzii. Este
►Ghid local
prima clădire pentru o staţie de caleferată din
► Bilet tren
ţară.
►Cina specifica
Desfăşurător informativ:
► Intrari la 3 obiective:
Avans la înscriere

-teatru
-farmacie
-monetarie
Pretul nu include
►Suveniruri, bere, alte
cheltuieli personale
►Asigurare medicală
►Masa de post sau
speciala
Informatii:

-6-8 deplasare Timişoara-Oraviţa;
-8-11 deplasare la teatru si farmacie si tur de oras
- vizitare cea mai veche farmacie montanistica
din Europa
-vizitare cel mai vechi teatru din tara
-vizitare monument Sisi
-11.15 -14.30 deplasare cu trenul de la Oravita la
Anina
-15.00 deplasare cu autocarul la Cascada Bigar
printre cele mai frumoase cascade din lume
-19-21 deplasare spre Timisoara cu autocarul

Teatrul din Oravita

Farmacia din Oravita

Calea ferata Oravita-Anina

Programul poate suferi modificari privind durata
si ordinea evenimentelor.

Tel:0745 844 396
Plecare garantata din ,
Timisoara.

Locomotiva cu aburi in Oravita

