
Област Хатег и Национален парк Ретезат (Румъния)
Област Хатег има една от най-красивите природни дадености и е така разнообразна,

че често се счита за малко изображение на Трансилвания. За местността са характерни
планините, високите пасища, овчите стада, дъбовите гори, овощните градини, поляните и
малките села. Територията на Хатег е отправна точка към градовете Дачиан и планините
Орастией, както и курорта Геоагиу-Бей, известен със своите древни минерални извори.
Живописността на областта се определя от минералните и термалните извори, ловни
резервати, както и с разнообразните архитектурни и фолклорни елементи. На територията е
изградена съвременна пътна мрежа, водеща до всички по-големи зимни курорти.

Национален парк Ретезат се намира в близост до градовете Петросани и Дева. Той е
единственият национален парк в Румъния, заемащ площ от 140 000 акра. На територията му
има над 80 високопланински езера.

Културни забележителности в областта са Рисуваните манастири в Буковина,
дървените къщи в Марамуреш и укрепените саксонски села в Трансилвания. В местността и
до ден днешен мога да се срещнат фермери, оращи на ръка, овчари с овчи ямурлуци и
занаятчии.

На територията на Хатег е разположен архитектурният паметник Colonia Ulpia Traiana
Augusta Dacica Sarmizegetusa, изграден през 106-271 г.
пр. Хр. от римските заселници. Други архитектурни
забележителности в областта са: Замъкът в Сантамария
Орлеа изграден в бароков стил през 1782 г. и
реконструиран през 19 век; Крепостта в Налатвад;
Църквата Сантамария Орлеа, изградена в готически стил
през 13 век; Манастирът Прислоп.
За туристите се предлагат следните атракции:

 Планински - туристически преходи, велосипедизъм, конна езда, зимни дейности
(планински преходи със ски), водни спортове (кану, рафтинг, плаване със сал),
наблюдаване на птици (над 320 различни видове птици), наблюдаване на диви
животни, разглеждане на пещери; за любителите на скалното катерене има маршрути
от всякаква степен на трудност. Организират се летни
лагери за деца и други младежки инициативи.

 Културни – опит в занаятчийски дейности, разглеждане на
средновековни селища.

За популяризиране на дестинацията е изграден интернет
портал, съдържащ информация както за местността и всички
предлагани възможности за туризъм, така и съдържащ контакти
на местните фирми, предлагащи туристически услуги. Удобството
за потенциалните потребители е, че след всяка атракция е
приложена контактна информация на организациите, които я
предлагат.

За повече информация

http://retezat.ro/

http://www.deep.ro/engl/tourism/retezat.asp

Област Хатег и Национален парк Ретезат (Румъния)
Област Хатег има една от най-красивите природни дадености и е така разнообразна,

че често се счита за малко изображение на Трансилвания. За местността са характерни
планините, високите пасища, овчите стада, дъбовите гори, овощните градини, поляните и
малките села. Територията на Хатег е отправна точка към градовете Дачиан и планините
Орастией, както и курорта Геоагиу-Бей, известен със своите древни минерални извори.
Живописността на областта се определя от минералните и термалните извори, ловни
резервати, както и с разнообразните архитектурни и фолклорни елементи. На територията е
изградена съвременна пътна мрежа, водеща до всички по-големи зимни курорти.

Национален парк Ретезат се намира в близост до градовете Петросани и Дева. Той е
единственият национален парк в Румъния, заемащ площ от 140 000 акра. На територията му
има над 80 високопланински езера.

Културни забележителности в областта са Рисуваните манастири в Буковина,
дървените къщи в Марамуреш и укрепените саксонски села в Трансилвания. В местността и
до ден днешен мога да се срещнат фермери, оращи на ръка, овчари с овчи ямурлуци и
занаятчии.

На територията на Хатег е разположен архитектурният паметник Colonia Ulpia Traiana
Augusta Dacica Sarmizegetusa, изграден през 106-271 г.
пр. Хр. от римските заселници. Други архитектурни
забележителности в областта са: Замъкът в Сантамария
Орлеа изграден в бароков стил през 1782 г. и
реконструиран през 19 век; Крепостта в Налатвад;
Църквата Сантамария Орлеа, изградена в готически стил
през 13 век; Манастирът Прислоп.
За туристите се предлагат следните атракции:

 Планински - туристически преходи, велосипедизъм, конна езда, зимни дейности
(планински преходи със ски), водни спортове (кану, рафтинг, плаване със сал),
наблюдаване на птици (над 320 различни видове птици), наблюдаване на диви
животни, разглеждане на пещери; за любителите на скалното катерене има маршрути
от всякаква степен на трудност. Организират се летни
лагери за деца и други младежки инициативи.

 Културни – опит в занаятчийски дейности, разглеждане на
средновековни селища.

За популяризиране на дестинацията е изграден интернет
портал, съдържащ информация както за местността и всички
предлагани възможности за туризъм, така и съдържащ контакти
на местните фирми, предлагащи туристически услуги. Удобството
за потенциалните потребители е, че след всяка атракция е
приложена контактна информация на организациите, които я
предлагат.

За повече информация

http://retezat.ro/

http://www.deep.ro/engl/tourism/retezat.asp

Област Хатег и Национален парк Ретезат (Румъния)
Област Хатег има една от най-красивите природни дадености и е така разнообразна,

че често се счита за малко изображение на Трансилвания. За местността са характерни
планините, високите пасища, овчите стада, дъбовите гори, овощните градини, поляните и
малките села. Територията на Хатег е отправна точка към градовете Дачиан и планините
Орастией, както и курорта Геоагиу-Бей, известен със своите древни минерални извори.
Живописността на областта се определя от минералните и термалните извори, ловни
резервати, както и с разнообразните архитектурни и фолклорни елементи. На територията е
изградена съвременна пътна мрежа, водеща до всички по-големи зимни курорти.

Национален парк Ретезат се намира в близост до градовете Петросани и Дева. Той е
единственият национален парк в Румъния, заемащ площ от 140 000 акра. На територията му
има над 80 високопланински езера.

Културни забележителности в областта са Рисуваните манастири в Буковина,
дървените къщи в Марамуреш и укрепените саксонски села в Трансилвания. В местността и
до ден днешен мога да се срещнат фермери, оращи на ръка, овчари с овчи ямурлуци и
занаятчии.

На територията на Хатег е разположен архитектурният паметник Colonia Ulpia Traiana
Augusta Dacica Sarmizegetusa, изграден през 106-271 г.
пр. Хр. от римските заселници. Други архитектурни
забележителности в областта са: Замъкът в Сантамария
Орлеа изграден в бароков стил през 1782 г. и
реконструиран през 19 век; Крепостта в Налатвад;
Църквата Сантамария Орлеа, изградена в готически стил
през 13 век; Манастирът Прислоп.
За туристите се предлагат следните атракции:

 Планински - туристически преходи, велосипедизъм, конна езда, зимни дейности
(планински преходи със ски), водни спортове (кану, рафтинг, плаване със сал),
наблюдаване на птици (над 320 различни видове птици), наблюдаване на диви
животни, разглеждане на пещери; за любителите на скалното катерене има маршрути
от всякаква степен на трудност. Организират се летни
лагери за деца и други младежки инициативи.

 Културни – опит в занаятчийски дейности, разглеждане на
средновековни селища.

За популяризиране на дестинацията е изграден интернет
портал, съдържащ информация както за местността и всички
предлагани възможности за туризъм, така и съдържащ контакти
на местните фирми, предлагащи туристически услуги. Удобството
за потенциалните потребители е, че след всяка атракция е
приложена контактна информация на организациите, които я
предлагат.

За повече информация

http://retezat.ro/

http://www.deep.ro/engl/tourism/retezat.asp


