
Regiunea  Hateg si parcul national Retezat (Romania)
Regiunea Hategului are una din caracteristicile cele mai frumoase si este atat de

diversificat ca se crede ca este o imagine mica a Transilvaniei. Pentru aceasta locatie asta sunt
definitorii muntii, pajistile inalte, turme de ovine, paduri de stejar si mici localitati. Teritoriul
Hateg este punctul de referinta spre orasele Dacian si muntii Orastiei si spre complexul Georiu

Bei cunoscut prin izvoarele minerale antice.
Regiunea este pitoresca si recunoscuta in plan

turistic datorita izvoarelor minerale si termale, rezervatiile
de vanat precum si datorita elementelor arhitecturale si
folclorice. Zona beneficiaza de o retea rutiera reabilitata si
modernizata care asigura accesul catre complexele turistice
de iarna.

Parcul national Retezat este amplasat in apropierea
oraselor Petrosani si Deva. El este unicul parc national in Romania care ocupa o suprafata de 140
000 acri. Pe teritoriul lui exista peste 80 de lacuri muntoase inalte. Atractiile culturale principale
sunt Manastirile desenate din Bucovina, casele de lemn din Maramures si localitatile sacsone
fortarete din Transilvania. Turistii pot intalni aici  fermieri, ciobani cu haine din piele de oaie
impermeabile si artizani renumiti.

Pe teritoriul Hategului este amplasat si monumentul arhitectural Colonia Ulpia Traiana
Augusta Dacica Sarmizegetusa, construit in anul 106-271 inainte de Hristos de colonistii romani.
Alte atractii arhitecturale din zona sunt Castelul Santamaria Orlea con struit in stil baroc in anul
1782 si reconstruit in secolul 19; Cetatea din Nalatvad; biserica Santamaria Orlea construita in stil
gotic in secolul 13; manastirea Prislop.

Turistilor le sunt oferite urmatoarele atractii:
 Muntoase – tururi turistice, ciclism, calarit, activitati de

iarna (drumetii, schi), sporturi de apa (canotaj, rafting,
navigaţie cu pluta), observarea pasarilor (peste 320 de
diferite specii de pasari), observarea animalelor salbatice,
observarea pesterilor; pentru cunoscatorii urcatului de
stanca exista trasee pe diferite nivele de dificultate. Sunt
organizate tabere de vara pentru copii si alte initiative care
implica tineretul.

 Culturale – experienta in activitatile de artizanat,
observarea localitatilor mediavale.

Pentru popularizarea destinatiei s-a construit un portal web care contine informatia despre
locatia si toate posibilitatile de turism oferite, firme de turism locale.

Pentru mai multe informatii:

http://retezat.ro/

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


