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PACHETUL TURISTIC NATBIOT 1- ME-VI

Vă invităm într-o vacanță transfrontalieră de 7 zile,
explorând județul Mehedinți din România și districtul Vidin
din Bulgaria, între localitățile Dr. Tr. Severin – Orșova – Vidin
– Belogradchik.
Obiectivul principal al acestui pachet turistic este de vă
oferi

bucuria

spectaculoase,

descoperirii
a

unor

unor

frumuseți

obiective

naturale

culturale

noi,

interesante, dar mai ales de a vă oferi un ambient
placut, pitoresc, servicii de calitate, savurând delicii
culinare tradiționale, naturale și bio, cunoscând astfel
ospitalitatea a două popoare vecine și prietene.

CUI I SE ADRESEAZĂ ACEST PACHET TURISTIC, ÎN PRINCIPAL?
NATBIOT 1- ME-VI se adesează:
- turiștilor care vor să experimenteze noi destinații, mai puțin cunoscute;
- pasionaților de turism “sănătos” – care iubesc explorarea naturii, care iubesc “mișcarea”, care vor să descopere noi obiective și
tradiții culturale și care vor să stea într-un cadru prietenos, beneficiind de servicii de calitate, înțelegând prin calitate și o mâncare
sănătoasă, tradițională, naturală și/sau bio, atât cei care deja au trecut în viața cotidiană la acest stil de viață cât și cei care-și doresc
ca măcar în concediu să abordeze un stil de viață sănătos.
- turiștilor individuali sau în grupuri turistice – familii cu și fără copii, seniori sau tineri, organizați formal sau informal, companii sau
alte organizații pentru activități de grup
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CE AVANTAJE AVEȚI DACĂ ALEGEȚI
PACHETUL NATBIOT 1- ME-VI?
- Schimbarea destinațiilor tradiționale cu unele inedite, care vă
vor deschide noi orizonturi și vă vor scoate din rutina,
obiectivele propuse pentru sejurul din județul Mehedinți și
districtul Vidin fiind deosebit de ofertante;
- Puteți avea un sejur departe de poluarea și aglomerația
destinațiilor uzuale explorarând părți din teritoriul a două țări
vecine, unele mai puțin cunoscute marelui public;
- Vă revigorați trupul și sufletul prin mișcare în natură și vizionând
lăcașuri culturale ce poartă încărcatura spirituală a două
popoare;
- Vă odihniți în condiții ospitaliere benefiind de servicii de
calitate, putând alege dintr-o mare varietate de unități de
cazare, hoteluri, pensiuni moderne și/sau rustice, camere de
închiriat la localnici, cabane; aveți la dispoziție o bază de date
actualizată a acestor unități de cazare, numărul de camere
disponibile și nivelul de calitate al acestora;
- Gradul de accesibilitate facil în punctele de pornire, respectiv
Dr. Tr. Severin și Vidin: rutier - şoseaua europeană E70 și
legătura cu Canalului Rin – Main – Dunăre podul de la sistemul
Hidroenergetic şi de Navigaţie Porţile de Fier, podul de la
Calafat- Vidin; Distanța rutieră față de cele mai apropriate
aeroporturi internaționale: Sofia- Vidin - 196,6 km/cca 3h,
Craiova -Dr. Tr. Severin 110,6 km/cca 2h. Pachetul turistic
poate include și preluarea de la aeroport;
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- Va delectați simțurile cu mâncăruri delicioase dar sănătoase,
beneficiind de avantajul conferit de zonă: utilizarea produselor
agricole naturale/bio/tradiționale;
- Veți avea oportunitatea de a beneficia de cât mai multe
produse bio ținând cont de faptul că atât Bulgaria cât și România
au înregistrat o creștere spectaculoasă în agricultura bio (în
perioada 2010 – 2016 Bulgaria a înregistrat cea mai mare
creștere a suprafețelor cultivate bio din UE, 35%, iar România
este al nouălea mare producător de produse ecologice și se
situează în primii zece producători cu creșteri ale producției bio
conform ultimului raport FIBL 2019. Astfel, ultimul raport FIBL
indică o creștere a suprafeței ecologice de 14,2 %, locul 6 în
Europa la dinamica creșterii iar în ceea ce privește colectarea
de miere ecologică din zonele sălbatice, România ocupă locul 4
în lume ca suprafețe de colectare (1.8 mil hectare în 2014).
Operatorii din turism fructifică oportunitatea de a valorifica
producția bio.
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Din punctul de vedere al turistul iată câteva
din avantajele conferite de consumul
produselor bio:
-

la producerea lor nu s-au folosit ierbicide, pesticide, hormoni
nu conțin aditivi sau alte substanțe chimice;
nu conțin aditivi sau alte substanțe chimice;
nu conțin aditivi sau alte substanțe chimice;
sunt produse sănătoase, lipsite de reziduuri toxice;
au un conținut echilibrat de substanțe bioactive și minerale;
gustul alimentelor bio este superior celor convenționale

sunt gazda vacanței dumneavoastră!
Pentru comoditatea, securitatea turistului și pentru asigurarea
respectării programului de sejur și eventualele ajustări funcție
de eventualele situații neprevăzute care ar putea sa intervină
pachetul ia în considerare achiziția de la un operator de
turism, asigurare transport rutier (autoturism, microbus,
autocar), asigurare asistență, ghid (la cerere), pentru grupuri
de turiști, diferențiat, funcție de numărul acestora.

Produsele naturale prezintă în mare parte aceleași avantaje ca
cele bio, cu mențiunea că ele nu prezintă garanția calității,
nefiind reglementată certificarea lor, bazându-se în cele mai
multe cazuri pe “încredere”. În comunitățile mai mici însă
încrederea se bazează pe o cunoaștere reciprocă între membrii
comunităților, reducându-se riscul înșelării consumatorului.
Pentru a accesa pachetul turistic NATBIOT 1 -ME-VI apelați la
un operator în turism pentru că:
- organizează întregul sejur funcție de preferințele dvs de cazare,
masă, program, fără să căutați singuri variantele optime,
asigurându-vă că programul stabilit este respectat;
- asigură transportul pe întreaga durată, inclusiv preluarea și
întoarcerea din localitatea dvs.
- asigură rezervările și negociază cel mai bun preț pentru dvs.;

Unite de fluviul Dunare, județul Mehedinți și districtul Vidin
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Județul Mehedinți este situat în partea de sud-vest a României,
pe malul stâng al Dunării la ieşirea acesteia din defileu. Relieful
județului oferă un cadru natural deosebit de valoros și
spectaculos, aici fiind înregistrate 2 rezervații ale biosferei,
parcuri naționale sau naturale: Rezervația biosferei - Parcul
Național Domogled – Valea Cernei (se întinde și în județele Caraș
Severin și Gorj) și Rezervația biosferei – Parcul Național Porțile
de Fier. De asemenea sunt înregistrate 32 de rezervații naturale
ceea ce face deosebit de atractivă zona pentru iubitorii de
natura, de frumos, de drumeție și deci și pentru cei care aleg
pachetul turistic NATBIOT 1 - ME-VI.

Traseul NATBIOT 1 - ME-VI are ca punct de
pornire Dr. Tr. Severin sau Vidin.
Acum vă purtăm într-un sejur pornind din Dr. Tr. Severin.
În cele 4 zile destinate sejurului în județul Mehedinți vă
propunem trasee în 2 direcții:
a) spre nordul județului – Complexul Carstic de la Ponoare fiind
o primă destinație, având ca principale obiective turistice
Peștera Ponoarele, podul lui Dumnezeu, Câmpul de lapiezuri și
b) spre est – spre defileul Dunării – Clisura Dunarii - Orșova,
Eșalnița, Dubova, având ca principale obiective turistice Statuia
lui Decebal, Mănăstirea Mraconia, Mănăstirea Vodița. Câteva
obiective turistice din orașul D. Tr. Severin vor completa sejurul
în județul Mehedinți. Puteți înopta în Dr. Tr. Severin unde aveți
la dispoziție 9 hoteluri, 12 pensiuni, 5 hosteluri, 3 moteluri sau
puteți să încercați, cazare în Orșova - aveți la dispoziție 2
hoteluri de 3 stele, 2 hosteluri, 4 pensiuni, camere de închiriat, 1
camping cu căsuțe sau într-una din numeroasele pensiuni din
Eșelnița, Dubova, Ilovița pentru traseul spre est și/sau Baia de
Aramă pentru traseul spre nord unde aveți la dispoziție 1 hotel, 1
hostel, 1 pensiune și camere de închiriat, inclusiv în vilă.
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Întreaga bază de date cu posibilitățile de cazare, standardele de
calitate și disponibiltatea pentru alimentație naturală/bio va sta
la dispoziție. Aveți de unde alege!
a) spre nordul județului – Complexul Carstic de la Ponoare,
având ca principale obiective turistice Peștera Ponoarele,
podul lui Dumnezeu, Câmpul de lapiezuri
Pornind de la Dr.Tr. Severin spre Ponoare (67km) - Baia de Aramă
(72km) vom intra într-un peisaj specific de podiș – Podișul
Mehedinți. Vom face popasuri pentru a putea vizita și admira
câteva din obiectivele turistice reprezentative ale zonei.

Complexul Carstic de la Ponoare este situat pe teritoriul
administrativ al comunei Ponoarele, la 5 km SV de Baia de
Aramă, cu o suprafaţă de 100 ha. Accesul se face pe DJ 670 Tr.
Severin – Balta – Baia de Arama- Ponoarele. Predominant găsim
roci calcaroase care formează cele mai diverse forme carstice:
doline, avene, peşteri, lapiezuri, galerii.

Vegetaţia este specifică zonei de munte, în care pădurea ocupă
50%. Aici găsim o multitudine de specii: fag, gorun în amestec cu
tufişuri de liliac, corn, mojdrean, lemn câinesc, cărpiniţă, vişin
turcesc, păducel, viţă de vie sălbatică, iederă. Fauna este
specifică zonei de podiş şi deal și puteți întâlni dacă faceți
drumeții în zonă: vulpi, iepure, lupi, broaste ţestoase de uscat,
vipere cu corn, salamandre. Aflat în podișul Mehedinți, clima
este temperat-continentală, caracteristică dealurilor înalte, cu
influențe slabe submediteraneene, respectiv cu ploi de toamnă și
ierni blânde. În Podișul Mehedinți există cele mai numeroase
rezervații naturale din România. Rezervații paleontologice:
Bahna - punct fosilier; rezervații speologice -Peștera lui Epuran;
Rezervații de peisaj și flora la Ponoarele - "Podul natural" și
"Pădurea de liliac" - cea mai mare pădure de liliac sălbatic din
țară. Pădurea de liliac este formată și din alte specii de plante
rare, cum ar fi: mojdreanul, garnița, cărpinița sau vișinul
turcesc. Apele râurilor sunt populate cu păstrăvi.
Drumeția propusă vă poartă pe drumuri marcate spre
principalele obiective ale zonei.
Podul lui Dumnezeu sau Podul natural cum i se mai spune se află
în centrul localităţii Ponoarele, în apropiere de primărie, fiind o
uriaşă arcadă de piatră peste care trece şoseaua Baia de Aramă –
Drobeta Turnu Severin, traversând Valea Pragului. El s-a format
prin prăbuşirea peretelui superior al peşterii şi se impune în
peisaj prin masivitate: 30 m lungime, 13 m înălţime, 22 m lăţime
şi 9 m deschidere. Podul poate fi admirat în toată măreţia sa din
Crovul Peşterii, de unde se dezvăluie deschiderea spre Valea
Pragului şi structura lui etajată formată din blocuri de calcar
suprapuse, supuse eroziunii şi vremuirii. Privit din partea opusă,
dinspre Valea Turcului, Podul se impune ca un arc uriaş,
împietrit, pe sub care se admiră Dealul Peşterii şi seninul cerului.
Localnicii au păstrat numeroase legende despre formarea Podului
care explică denumirea de Podul lui Dumnezeu sau Podul
Uriaşilor. Una dintre ele este: „Lui Dumnezeu i s-a făcut milă de
oamenii din Ponoarele care nu puteau trece Valea Pragului şi l-a
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alungat pe diavol care se adăpostea în peştera de la Pod. Dracul
a fugit şi atunci tavanul peşterii s-a prăbuşit, iar Dumnezeu a
făcut podul pentru oameni. Dracul a ieşit la Zătonul Mare
zgârâind cu ghiarele stâncile din Dealul Peşterii. Acolo s-a
aşezat pe o piatră care-i poartă şi acum numele (Stânca
Dracului)”.
Peștera Ponoarele, cunoscută și sub numele de Peștera de la
Podul Lui Dumnezeu, Peștera de la Pod, Peștera Podului sau
Peștera de la Podul de Piatră, este accesibilă turiștilor putând fi
vizitată pe tot parcursul anului, deși puteți descoperi un număr
mare de stalactite rupte și stalagmite dislocate din galeria fosilă.
Peștera este situată la o altitudine de 337m. Lungimea sa este de
734m și este o străpungere hidrogeologică realizată de apele ce
se strang în lacul Zăton. Prezintă două intrări de dimensiuni
mari. Galeria principală este subfosilă, la un nivel superior se
găsește o galerie fosilă. În interior peștera prezintă un aven și o
dolină ce au funcția de prea-plin, căci, atunci când nivelul apei
în Lacul Zăton crește, apa urcă inundând peștera, pentru ca ea
să se scurgă treptat odată cu scăderea nivelului din Zăton.
Galeria fosilă prezintă spații mari fiind bogat concreționată cu
domuri stalagmitice, stalagmite, stalactite, draperii foarte lungi
și stalactite fistulare. Peștera Ponoarele este opera apelor
Zătonului, care se drenau cândva prin galerii ca și pe sub arcada
Podului Natural, detașat acum de restul peșterii în urma unei
prăbușiri. În peștera se adăpostesc numeroși lilieci din speciile
Myotis, Miniopterus și Rinolophus. În perioada aprilie-august, în
peșteră se poate întâlni o colonie de naștere formată din cca.
3000 indivizi, iar în perioada octombrie-aprilie, o colonie de
hibernare de cca. 1000 lilieci. Deoarece liliecii nu numai că nu
sunt periculoși pentru oameni, dar au și un rol important în
menținerea echilibrului ecologic, ei trebuie ocrotiți. Peștera este
ocrotită în cadrul rezervației naturale Podul Lui Dumnezeu de la
Ponoarele. În afara Peșterii, în zona podului sunt de remarcat de
asemenea Peștera Zăton, situată în zona ponorului Zaton, care și
ea este o peșteră de prea-plin (are 105 m lungime).
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Vă recomandăm să aveți echipament adaptat pentru vizitarea
peșterii: cizme, salopetă, cască, cel puțin o sursă de lumină de
persoană, grupuri de minim două și maxim zece persoane. În
zona veți întâlni Câmpul cu Lapiezuri.

Lapiezurile reprezintă forme carstice deosebite pe care apa le-a
încrustat în calcare. Ele au forma unor caneluri fiind adevărate
riduri brăzdate de timp pe suprafeţele calcaroase. Şanţurile
depăşesc uneori 4-5 metri lungime şi au o adâncime de până al
30 cm, asemănându-se cu nişte coridoare tăiate în rocă în care a
apărut vegetaţia: lumânărică, cimbrişor, urzici. În cadrul
castrului din Ponoare sunt cunoscute trei asemenea vetre de
lapiezuri. La intrarea în comună, pe partea dreaptă, se află
lapiezurile de la Brăzişori, prezentând forme masive şi rotunjite
„căpăţâni de calcar ce seamănă cu nişte căpiţe”. Lapiezurile de
pe Cornetul Mare au forme mai simple şi mai puţin
spectaculoase. Cele mai cunoscute şi mai interesante sunt
lapiezurile din Dealul Peşterii care formează două câmpuri
distincte: Câmpul Cleopatrei şi Câmpul Afroditei, numite astfel
după cele două frumuseţi ale antichităţii. Ele se întind ca două
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vetre de flori albe, cenuşii şi reci pe suprafaţă de câteva sute de
metri pătraţi. Câmpul Cleopatrei se află chiar deasupra ieşirii din
peşteră şi este cel mai compact şi fascinant dintre toate. La o
distanţa de 200 m spre sud se află Câmpul Afroditei, de
dimensiuni mai mici şi cu canale mai adânci în care s-au instalat
câteva forme de vegetaţie reprezentate printr-o tufă de fag
pitic, de formă rotundă. Aceste câmpuri constituie adevărate
unicate la nivel european, formate sub altitudinea de 600 m:
„Cunoscut în literatură sub numele de Lapiezul de la Ponoarele,
acesta este cel mai impresionant fenomen carstic de acest fel
din România”.

atât de valoroasă? Simplitatea, eleganţa şi ornamentele realizate
cu o pensulă special numită boielnic.
Decoraţiunile sunt motive geometrice sau cele tipice ale
folclorului de pe Valea Coşuştei-brăduţul, spirala, şerpişorii şi
soarele. Dacă ajungeți în luna mai puteți participa la Festivalul
ceramicii „Oale şi Sarmale” care se ţine anual cand se expun şi
se vând diverse feluri de ceramică, se servesc sarmale cu
mămăligă aburinde în vase de lut si soliştii şi ansamblurile de
muzică populară din judeţ şi împrejurimi întrețin atmosfera de
sărbătoare.
b) spre est – spre defileul Dunării – Clisura Dunării - Orșova,
Eșalnița, Dubova, având ca principale obiective turistice
Statuia lui Decebal, Mănăstirea Mraconia, Mănăstirea Vodița.
Clisura Dunării (sau Defileul Dunării) este cuprinsă între Moldova
Nouă și Gura Văii, partea cea mai pitorească constituind-o Orșova
și "Cazanele Dunării", situate pe raza localităților Eșelnița și
Dubova. "Cazanele" sunt împărțite - venind dinspre Orșova - în
Cazanele Mici (pe raza Eselniței), în mijlocul acestora
deschizându-se pitoreasca vale a Mraconiei, dominată de bustul
săpat în stâncă al regelui dac Decebal, și Cazanele Mari, dincolo
de Golful Dubovei, dominate de înălțimile Ciucarului Mare.
Oriunde, pe teritoriul Clisurii, te poți opri să admiri paradisul. Pe
o parte, dealuri stâncoase, cu parcurile și rezervațiile naturale,
cu pădurile seculare protejate cu soiuri de plante și păsări unice
în lume. Iar pe cealaltă, firul leneș al Dunării. Iubitorii naturii vor
fi încântați de copacii și arbuștii rari, de coloniile de lăstuni.

Pe drumul de întoarcere de la Peștera Ponoare puteți face un
popas în satul Sisești, singura localitate din judeţul Mehedinţi
unde se mai practică tradiţia olăritului, pentru a admira
ceramica de Sisești, un brand care a cucerit faima. Documentele
indică prezenţa olăritului încă de pe vremea dacilor. Meşteşugul
s-a perpetuat de atunci, din generaţie în generaţie. Oale, ulcele,
străchini, borcane sau olane realizate cu dragoste şi dăruire ies şi
astăzi încădin mâinile meşterilor. Ce face din ceramica de Şişeşti

La 8 km est de Orșova întâlniți Mănăstirea Vodița cea mai veche
ctitorie voievodală atestată documentar și, totodată, primul
așezământ monahal din țara noastră administrat autonom, după
regulile specifice Bisericii Ortodoxe, stabilite în canoane de
Sfântul Vasile cel Mare. Mănăstirea a fost ridicată între anii 13701372, de către Sfântul Cuvios Nicodim cel Sfințit de la Tismana,
pe cheltuiala domnitorului Vladislav I - Vlaicu Vodă.
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Istoria acestei mănăstiri a fost zbuciumată, trecând prin diferite
etape de reconstrucție. În anul 1995 s-a început ridicarea unei
biserici din lemn, în stil maramureșan. Catapeteasma și stranile
au fost sculptate de meșterul Vasile, din Sighetul Marmației, iar
pictura în fresca, pe tencuială, a fost lucrată de meșterii Eugen
și Florica Papici. Mănăstirea Vodița a fost sfințită în data de 29
iulie 2001, de către Înalt Preasfințitul Teofan, Mitropolitul
Olteniei. În drum spre actuala mănăstire, pe partea stângă a
drumului, se pot vedea și astăzi câteva ruine rămase de la cea
mai veche mănăstire ortodoxă din Țara Românească.
La o distanță de aproximativ 12 km de Orșova, între satele
Dubova și Ieșelnița se afla Mănăstirea Mraconia - în cea mai
spectaculoasă porțiune a Dunării numită “La Cazane”. Mănăstirea
Mraconia a fost ctitorită în anul 1523 de banul Severinului,
Nicolae Gârlișteanu. Pentru că a fost așezată în calea armatei
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otomane, biserica a avut destul de mult de suferit, fiind
reconstruită de mai multe ori de-a lungul timpului. În anul 1967,
Mănăstirea Mraconia este demolată de regimul comunist, iar
după 1990 se pune piatra de temelie a noii biserici, care poate fi
admirată și astăzi. Noua biserică a Mănăstirii Mraconia a fost
ridicată între anii 1993-2000, pe malul stâng al Dunării, în locul
numit „La Balon” – un punct de observaţie şi dirijare a vaselor la
Cazane, unde, prin îngustimea din loc în loc a fluviului, nu
puteau trece simultan două vase.
Biserica are formă de „cruce” cu pronaos, naos şi altar. Lăcaşul
sfânt are pridvorul deschis spre Dunăre şi contrafortul spre
abruptul Munţilor Almăjului. Dacă o vedeţi dinspre apă, veţi avea
senzaţia că sunteţi în faţa unei mănăstiri de pe Muntele Athos,
clădită pe stâncă şi fundaţie de piatră ce opresc valurile Dunării
fără a clinti cu nimic din temelie”, scriu pe Facebook cei de la
„Banatul Montan – Ghidul tău turistic”. Din anul 2008, Mănăstirea
Mraconia este una de maici. Se spune că rugăciunile care se fac
aici le poartă noroc credincioșilor tot anul. Totul datorită
„trifoiului cu patru foi” sub care se văd ruinele vechii biserici
atunci când Dunărea scade.
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nici o croazieră pe Dunăre.
Un obiectiv emblematic al zonei este Statuia lui Decebal,
ultimul rege al dacilor, situată între localitățile Dubova și
Eselnița, la doar 20 de kilometri depărtare de municipiul Orșova,
la vărsarea râului Mraconia în Dunăre fiind încadrată de un peisaj
natural care îți taie respirația, unde Carpații își scufundă poalele
în Dunăre. Statuia lui Decebal se poate vedea de pe DN 57, care
leagă Eselnița de Dubova și de asemenea, poate fi văzută de pe
Dunăre (Aici Dunărea atinge cea mai mare adancime a sa, de 120
de metri). Este amplasată aici ca o replică a monumentului
Tabula Traiană ce se afla la câteva sute de metri în aval, pe
țărmul sârbesc al Dunării. Cu o înălțime de 55 de metri și cu o
lățime de 25 de metri, aceasta este cea mai înaltă sculptura în
piatră din Europa. Construcția statuii lui Decebal a durat circa 10
ani (1994 și 2000). Fiu al lui Scorillo și succesor al lui DurasDiurpaneus, Decebal (87-106) ocupă tronul Daciei într-un
moment în care tendințele expansioniste ale Imperiului Roman,
care-și stabilise durabil frontiera pe linia Dunării, se accentuau
rapid. La începutul secolului 3, la aproape 150 de ani de la
afirmarea lui Decebal, istoricul Dio Cassius îi făcea următorul
portret: "Era foarte priceput în ale războiului și iscusit la faptă,
știind să aleagă prilejul pentru a-l ataca pe dușman și a se
retrage la timp. Abil în a întinde curse, era viteaz în luptă, știind
a se folosi cu dibăcie de o victorie și de a scăpa cu bine dintr-o
înfrângere, pentru care lucruri el a fost mult timp un potrivnic
de temut al romanilor".
În timpul drumețiilor veți avea oportunitatea de face popasuri
pentru pescuit, veți putea culege singuri fructe de pădure,
fragi, căpșuni sălbatice, mure, măceșe. La cerere se poate să
beneficiați de o croazieră pe Dunăre.
Nu pregetați însă să vizitați măcar câteva din obiectivele
turistice de interes din Dr. Tr. Severin: Palatul Culturii
„Theodor Costescu”, denumit “Uriașul” din fața celebrei
Fântâni Cinetice, simbolul culturii severinene, Cetatea
Medievală a Severinului, Podul lui Traian, Castelul de Apă și

Palatul Culturii „Theodor Costescu” – simbol al Severinului,
declarat monument istoric protejat pe lista UNESCO, a fost
proiectat de arhitectul Grigore Chechez. Construcția lui a
început în 1912 la inițiativa lui Theodor Costescu, directorul la
acea vreme a Liceului Traian și președinte al Societății “Teatrul
orașului Turnu Severin”. Întrerupte în perioada primului război
Mondial, dar și datorită finanțării bazate în mare parte pe
donații, în 1924 Palatul Culturii intră în circuitul public. Edificiul
are un plan cu totul deosebit și a fost proiectat să cuprindă
șapte săli mari: trei săli suprapuse cu destinația de bibiliotecă,
cinematograf și restaurant, formând aripa de nord; alte trei săli
la fel așezate formează aripa de apus în care s-a aflat Muzeul
“Dr. C.I. Istrati”, salonul de festivități și Sala ajutătoare; iar a
șaptea la mijloc între cele două aripi arătate mai sus, este marea
Sala de teatru care a fost terminată mai târziu. În secolul XX,
acesta a găzduit biblioteca orașului, cinematograful, sala de
teatru și muzeul orașului. În zilele noastre, după reabilitarea
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acestuia în totalitate, Palatul Culturii arată impecabil si
săptămânal sunt organizate expoziții interactive, ateliere de
ceramică, vernisaje, concerte, piese de teatru și seri de film.

Cetatea Medievală a Severinului - este un monument istoric ce
face parte din Patrimoniul cultural național. Ctitorul ei a fost
regele Ladislau I (1040-1095) și a fost construită ca fortăreaţă
împotriva pecenegilor şi cumanilor prezenţi în regiune, în
vecinătatea ruinelor Castrului Roman al Drobetei. Construită la
granița dintre catolicism și ortodoxie, cetatea a fost de la
început o dispută militară și religioasă între coroana maghiară,
bulgari și voievozi munteni, între catolici și ortodocși. În 1524,
după un atac nimicitor al turcilor lui Soliman Magnificul, din
cetate a mai rămas în picioare doar un turn; cetatea nu a mai
fost refăcută. Ruinele care au rămas martore astăzi provin de la
două incinte – una interioară şi una exterioară, care era
împrejmuită de un şanţ adânc. În urma săpăturilor s-au scos la
iveală turnuri pătrate care flancau curtea interioară. Din turnul
ce se afla în nord-est se mai păstrează un perete, înalt de 3
etaje – 11 metri înălţime, 9 metri lungime şi 2,5 metri lăţime.
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Poarta cetăţii se afla în colţul sud-estic. Ulterior, cu ocazia
reabilitării printr-un proiect european, s-au mai găsit încă 2
ziduri de incintă, un tezaur format din 160 de monede, resturi de
săgeţi de arc şi de arbalete, fragmente de ţevi de tun, resturi de
cămăşi de zale, o fântână plină de resturi ceramice, dar şi
oseminte umane. Drobeta a fost prima cetate din piatră ridicată
în Dacia (103-105) de împăratul Traian, un castru roman de
apărare și un important centru militar și politic, inițial fiind
construit pentru a adăposti 500 de soldați care asigurau paza
podului.
Podul lui Traian – din care a rămas doar un picior – a fost
construit de Apolodor din Damasc – arhitectul Columnei lui Traian
– în perioada dintre cele două războaie (103 – 105). Ruinele
celorlalţi piloni încă se află sub apă. Podul a fost construit
pentru a facilita transportul trupelor romane conduse de Traian
și a proviziilor necesare celei de-a doua campanii militare de
cucerire a Daciei regelui Decebal. O machetă a unui fragment din
Podul lui Traian se află în sensul giratoriu de la intrare în oraş
(cum vii dinspre Orşova pe E70).
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Castelul de Apă - a fost ridicat după proiectul inginerului Elie
Radu, cu scopul alimentării cu apă a orașului. Construcția a fost
inaugurata in 1914 când s-a pus în funcțiune întregul sistem al
alimentării cu apă a orașului, alimentarea făcându-se direct din
Dunăre. Cu o înălțime de 27m, castelul este o construcție de tip
medieval, cu 4 turnulețe. În anul 1980, Castelul de Apă îşi pierde
utilitatea, bazinele sunt golite şi este folosit ca birouri şi
ateliere. În prezent, Castelul de Apă face parte din categoria
monumentelor istorice și după lucrările de reabilitare a fost
introdus în circuitul turistic. Clădirea adăpostește un centru de
informare turistică, un spaţiu de expoziţie şi galerie de artă, un
muzeu „Istoria alimentării cu apă a municipiului Drobeta Turnu
Severin, o expoziţie de fotografii şi sculptură, o cafenea literară
şi spaţiu de belvedere.

Funcție de perioada aleasă pentru sejur puteți să vă bucurați de
manifestările
cultural-artistice
organizate
în
județul
Mehedinți. Amintim doar câteva dintre acestea: în august Festivalul etnic ”Fereastra spre noi” - comuna Svinița, festivalul
inter-etnic de cântece și dansuri tradiționale ”Otto Alscher” –
Orșova, în octombrie “Cântecele românilor de pretutindeni”
concurs al tinerilor interpreți de folclor – Dr.Tr.Severin.

Preparate culinare tradiționale, naturale, inedite și mai ales
foarte gustoase specifice zonei Mehedinți vor completa
frumusețea sejurului în Mehedinți. Iată câteva dintre acestea:
sarmale oltenești din semințe de dovleac, orez și praz; plăcintă
cu spanac și ouă; chiftele di flori de salcâm, mâncarea de sezon
a apicultorilor; turta de mălai în țest; Păcele saci/scăzute ciorbă de măruntaie cu orez sau fidea, dreasă cu ou bătut cu
smântână; chiteluțe de vinete; ciorbă și marinată de pește de
Dubova, mâncare scăzuta de urzici; pâine în țest; ardei umpluți
cu orez; saramură de pui; ciorbă de bureți.

De la Dr. Tr. Severin veți fi conduși, spre
destinațiile din țara vecină, districtul Vidin,
trecând podul Calafat-Vidin (98,8 km – 1h 27
min) inaugurat în 2012 (pod rutier și
feroviar).
Orașul Vidin va putea fi gazda dvs. în care 16 hoteluri de 2 și 3
stele vă oferă un ambient plăcut. Aveți însă și opțiuni pentru
cazări în apropiere, în pensiuni. Baza de date cu locurile de
cazare în Districtul Vidin este accesibilă atât turiștilor cât și
operatorilor din turism care comercializează pachetul turistic
astfel încât să poată fi alese cazările funcție de cererea turiștilor
dar și funcție de calitatea serviciilor, incluzând în aceasta și
mese “sănătoase” cu produse naturale/bio/tradiționale.
Vă propunem câteva din destinațiile turistice cele mai atractive
ce pot fi vizitate: Muzeul Regional de Istorie din Vidin care
unește trei clădiri iconice – Muzeul „Konaka”, Muzeul „Krastata
Kazarma” și Cetatea „Baba Vida”, care, toate, sunt monumente
ale culturii, lacașuri de cult: bisericile Sf. Pantelimon, Sf. Mare
Mucenic Dimitrie, Sfânta Parascheva, ctitorie a lui Matei
Basarab (toate datând din secolul al XVII-lea), o sinagogă
evreiască (1894), o moschee și o bibliotecă a lui Osman
Pazvantoglu,
o
secție
de
poliție
turcească.
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Muzeul Regional de Istorie din Vidin unește trei clădiri iconice –
Muzeul „Konaka”, Muzeul „Krastata Kazarma” și Cetatea „Baba
Vida”
In clădirea muzeului „Konaka“ este amenajată
secția
„Arheologie” în care puteți admira colecții bogate și
diversificate de obiective din marile orașe romane Ratiaria (satul
Archar), Bononia (Vidin) și castelul roman Castra Martis (orașul
Kula), sarcofage romane decorate bogat, plăci funerare și votive,
statui, printre care se distinge celebra statuia din marmură
„Heracles care se odihnește“ (secolul ІІ, satul Archar). obiecte
ceramice, lămpi de lut, bijuterii și obiecte de uz gospodăresc,
monede romane republicane și imperiale.

Muzeul „Krastata Kazarma”- a fost construit prin ordinul
conducatorului local, Osman Pazvantoglu în 1801 pentru nevoile
armatei otomane din oraș. În locul său înainte era grădina
Palatului Vechi. Există și un pod acoperit din lemn, care face
legătura cu atelierul de arme din vecinătate. După eliberare
servește ca instanță și barăci ale armatei bulgare. Din 1969
clădirea adaposteste sectia de etnografie ce prezinta traditiile
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populației din districtul Vidin de la sfârșitul secolului al XIX-lea
până la 1920, printre cele mai interesante fiind costumele rituale
și tradiționale din regiune. Îmbrăcămintea și elementele de viață
urbană ilustrează legăturile dintre Vidin și alte tari europene.

Cetatea „Baba Vida” - este principala atracție a orasului Vidin.
Este unul dintre cele mai vechi și bine păstrate castele din Sud
Estul Europei. Aflată pe malurile Dunării, datorită poziționării
sale strategice, a fost disputată de către diferite imperii încă din
vremea Romanilor. De-a lungul timpului, Baba Vida a fost
fortificată de mai multe ori, astfel încât fortăreața nu a mai fost
cucerită din secolul 14. După independența Bulgariei din 1878,
Baba Vida era încă intactă, dar irelevantă din punct de vedere
militar, nemaiavând rol defensiv. Cu toate că legenda îl
poziționează în timpul Bulgariei feudale, castelul datează tocmai
din vremea Romei Antice, din secolul 1, și purta numele de
Bononia. Făcea parte din sistemul de fortificații de-a lungul
Dunării Inferioaare și Via Istrum ale armatei romane. Denumită și
Babini Vidini Kulu, legenda spune că a fost construită de Vida,
fiica cea mare a unui rege bulgar care a domnit peste Vidin și
care avea trei fete. Înainte de moartea acestuia, a împărțit
regatul între cele trei fiice. Vida a primit Vidin și pământurile de
la Nord de Carpați, Kula a moștenit Zaječar și Valea Timok, iar
Gamza avea să domnească peste teritoriile din Vest, până la

Morava. Dezamagită de căsniciile surorilor ei, care s-au căsătorit
cu niște nobili bețivi, Vida a decis să nu se căsătorească și și-a
dedicat viața supușilor săi, fortificând castelul și aparând portul
și orașul. Astăzi, Baba Vida are rol de muzeu și este una dintre
cele mai populare destinații turistice din Bulgaria. Vara, la
cetate au loc spectacole în aer liber sau piese de teatru.
Bisericile Sf Paraschiva și Sf Pantelimon sunt ctitorii ale
domnitorului Țării Românești Matei Basarab în secolul XVII și sunt
dovezi ale continuității românilor în acest loc și ale creștinătății
de-a lungul timpului. Cu o arhitectură simplă, clădite din piatră
de râu, aceste biserici mai păstrează ceva din căldura credinţei
trăite aici odinioară.
Biserica Sf Pantelimon este situată în cetatea castel, în curtea
complexului Mitropoliei. Biserica Sf. Parascheva - sau Sveta
Petka (sec. XVII), a doua ctitorie a domnitorului Matei Basarab,
cunoscută și ca "biserica îngropată", se află pe Str. Cneaz Boris I,
aproape de Krastata Kazarma. Fiind construită în timpul
domninației otomane, are un aspect modest, este scundă
(construită parțial sub nivelul solului) și nu are turlă. Este
renovată iar picturile inteioare sunt deosebite.
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Moscheea Osman Pazvantoglu este o moschee reprezentativă
din Vidin. Pe lângă moschee, în ansamblul arhitectural este
inclusă și o bibliotecă, care a fost declarată monument cultural
de importanță națională. Se află în Parcul Dunării în fața
complexului Metropolitan din Kale (orașul Vechi). Minaretul
moscheei și biblioteca completă, sunt cu vârf stilizat. Este,
probabil, semnul unității militare care îi aparținea lui Osman
Pazvantoglu, sau (în conformitate cu o altă versiune) prezintă o
inimă inversată ca o expresie a iubirii neîmpărtășite dintre
Osman Pazvantoglu și bulgarul Christian, datorita religiilor
diferite.

De la Vidin se merge la Belogradchik (Vidin - Belogradchik
52,85 km) pentru a vă petrece 2 zile. Cazarea se poate face în
hotelul din Belogradchik dar și în pensiunile și casele de oaspeți
din localitate sau împrejurimi care să vă ofere un sejur
“natural”, “sănătos”. Există și varianta rămânerii cazării în Vidin
și deplasare cu mașina la destinațiile din Belogradchik în
celelalte 2 zile ale sejurului.
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Vă invităm la o plimbare pe jos 1 km spre Cetatea "Kaleto" sau
opțional cu mașina și vizitarea cetatii și Muzeului Științelor
Naturii. Cetatea Belogradchik “Kaleto” este una dintre cele
100 de locuri turistice de interes național și este cel mai vizitat
obiectiv turistic din zonă, alături de Stâncile de la Belogradcik.
Cetatea este așezată la poalele unei formațiuni de roci
spectaculoase, unele dintre stânci ajungand până la 200 de metri
înălțime și există din secolele 1 – 3 d.Hr., fiind construită de
romanii care au realizat mai multe drumuri prin peninsula
balcanică având rolul de a controla și păzi drumul de invadatori.
Zidurile au o grosime de peste 2 metri și măsoară până la 12
metri înălțime.
Cetatea are o suprafață totală de 10.000 mii de metri pătrați, iar
de-a lungul timpului a fost folosită inclusiv de bizantini sau
otomani. În secolul al XIV-lea, țarul bulgar de la Vidin, Ivan
Stratsimir, a extins vechea cetate, construind garnizoane
fortificate în fața stâncilor masive, construcția devenid astfel
una dintre cele mai importante cetăți din regiune.
Cetatea Belogradchik a continuat să fie folosită în scopuri
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militare și defensive până în secolul al XIX-lea. Ultimele bătălii
date aici au fost în timpul războiului sârbo-bulgar din 1885.

Muzeului Științelor Naturii este unic în nord-vestul Bulgariei.
Ideea care a dus la crearea sa a fost ca toate cunoștințele
directe despre flora și fauna din regiune să fie explorate și să
servească protecției mediului. Expoziția include 520 de
exponate, dintre care 39 sunt specii europene și globale
protejate incluse în Convenția de la Berna și 128 de exponate
(fauna și flora) au statutul de ”aflat în pericol” în conformitate
cu Legea diversității biologice.Toate acestea fac extrem de
valoroasă colecția. Pe o suprafață destul de mică pot fi văzute
unele dintre cele mai atractive reprezentante ale naturii
însuflețite și neînsuflețite, specifice nord-vestului Bulgariei, din
trecut și până în prezent, mostre de roci, specii de animale
împăiate (insecte, amfibieni, reptile, păsări și mamifere), ouă de
păsări, exemplare de ierbar de plante aranjate pe principii
ecologice (conform biotopului în care locuiesc), ceea ce permite
o imagine mai clară a relațiilor din natură. În cadrul expozitiei
sunt, de asemenea, fotografii cu peisaje minunate ale
fenomenului natural unic „Rocile Belogradchik”.
Pornind de la cetate, de-a lungul traseului urmează o trecere
pietonală spre localitatea Panairishteto și către Subashik

Cheshma și de acolo se merge pe drumul principal spre centrul
Belogradchik. Vederea în timpul traseului este incredibilă.
Acesta trece prin canioane și roci cu forme uimitoare.
Urmează o vizită la Muzeul de Istorie, care este găzduit în
clădirea Panovata Kashta (Casa lui Panov), un model al
arhitecturii din epoca renascentistă. Muzeul ocupă locul 15 în
lista celor 100 de locuri turistice de interes național. Clădirea a
fost construită în 1810. Are două etaje, cu pereți căptușiți cu
scânduri, două verande cu dafin, iar primul și al doilea etaj sunt
construite din piatră. Această bijuterie arhitecturală a
Belogradchikului este remarcabilă pentru cultura populară și
stilul de viață, căutarea frumuseții și a dorinței de libertate a
bulgarilor în timpul Renașterii Naționale din Bulgaria. Expoziția
vă introduce în dezvoltarea socio-economică a Belogradchik și a
regiunii în sec. 18-19, punând accent pe obiecte și imagini care
evidențiază dezvoltarea meșteșugurilor, inclusiv prelucrarea
aurului (vezi exponate spectaculoase). Puteți admira de
asemenea colecția de icoane, documente și artefacte care
vorbesc despre istoria zbuciumată a Belogradchikului.

Toată această rută ușoară, de cca 3 km nu necesită echipament
special.
Funcție de perioada aleasă pentru sejur puteți să vă bucurați de
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manifestările cultural-artistice organizate, destul de numeroase
și interesante în districtul Vidin, dintre care menționăm:
oct/noiembrie- Festivalul internațional de folclor, cântece și
dansuri valahe - Vidin; Festivalul “Podul Tineretului” - festival de
artă de tineret organizat în Vidin în fiecare vară, o săptămână.
Străzile orașului sunt pline de muzică, zâmbete și emoții
pozitive, peste 10 ateliere de arte vizuale, muzică și dansuri și
diverse evenimente. Participanții la festival pot fi tineri între 14
și 21 de ani, care iubesc arta. De menționat și Târgul de la Vidin
înființat în 1896 organizat în fiecare toamnă timp de 9 zile (30.08
– 8.09) dedicat agriculturii (inclusiv bio) și creșterii bovinelor,
precum și bunurilor de consum.
Preparate culinare tradiționale, naturale, inedite și mai ales
foarte gustoase specifice districtului Vidin vor completa
frumusețea sejurului în districtul Vidin. Iată câteva dintre
acestea:
Mekitsi:- preparat din ouă, iaurt, făină și puțină sare formată
într-un aluat frământat cu o umplutură de brânză și ouă în
interior și aranjate sub formă de plic; Supa de burtă sau
măruntaie de miel sau porc tocate mărunt și fierte în lapte sau
apă, servită cu ardei iute și piure de usturoi în oțet; Salata de
Vidin: este făcută din ardei verzi și roșii prăjiți condimentați cu
usturoi tocat, sare și oțet și aranjați în jurul unui bol de salată
adâncă, acoperit cu felii de roșii îmbrăcate cu ceapă și garnisite
cu pătrunjel. O altă variantă a acestei salate tipice Vidin sunt
ardeii prăjiți cu sos de roșii garnisit cu usturoi tocat și pătrunjel.
Ambele variante merg perfect perfect cu brânză murată albă și
pâine prăjită;Yak Balak din Dunăre - pește tipic Vidinului,
marinat cu suc de lămâie, ulei de măsline și ierburi,lăsat la
frigider pentru o oră să se răcească, apoi este prăjit; Mielul
prăjit - Mielul este umplut cu un amestec de orez, fenicul,
ceapă, ardei, mentă și pătrunjel, acoperit se coace lent în
cuptor și se servește cu cartofi copți cu usturoi și salate
proaspete.
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