Útvonaljellemzők:

!
!

elérhetőség: egész évben
nehézségi fok:

Az első írásos emlék 1078-ból származik Arad városáról. A
nagy történelmi jelentőségű barokk település és környéke az építészetét, művészetét, vagy változatos társadalmát illetően leginkább, a
gazdag kulturális élményeket kereső turistáknak ajánlott.

Útvonal, látnivalók:
I. 120 km II. 90 km
1 nap
2 nap

Városháza Aradon

Túra I. („borút”) – Lippa (Lipova)
– Kalodva (Cladova) – Baratca
(Baraţca) – Ópálos (Păulis) – Györök
(Ghioroc) – Aradkövi (Cuvin)
– Kovászi (Covăsinţ) – Világos (Şiria)
– Galsa (Galşa) – Muszka (Măsca)
– Magyarád (Măderat) – Pankota
(Pâncota)
Túra II. – Arad (Arad) – Sofronya (Şofronea) – Kürtös (Curtici)
– Kisiratos (Dorobanţi) – Mácsa
(Macea) – Újszentanna (Sântana) – Zimándújfalu (Zimandu
Nou) – Arad (Arad)

Turisztikai attrakciók

~ Túra I. („borút”) Románia egyik legrégebbi
borvidékét történelmileg a 19. sz. elején dokumentálták.
Főképp a Ménes (Miniș) – Magyarád (Măderat) közötti
területen koncentrálódik a Zaránd hegység (Muntii Zarandului) nyugati oldalán,
Túraplusz:
60 km hosszúságban, 1-4 km szélességben. A borvidéknek két központja van:
2 nap
Arad belváros
Ménes (Miniș) délen és Magyarád
(látnivalók az „Ajánlóban”)
(Măderat) északon. A körút Lippánál
(Lipova) kezdődik, Kaldován (Cladova) és Baratcán (Baraţca) keresztül. Mindezen települések a Zarándi
-hegység (Zarandului) déli oldalán sorakoznak, a Maros (Mures)
mentén. Ezután elérjük Ópálost (Păulis), ahol megtekinthetők
a borospincék és megkóstolhatóak azok ﬁnom borai. A
körút következő települése Györök (Ghioroc), majd
V ilá gosi v á r
Ménes (Miniș) falu. Itt a híres Ménesi Borospincékben újabb kellemes borkóstolásba
kezdhet a látogató, vagy megtekintheti a környéken található múzeumokat.
A következő állomás Kovászi (Covăsinţ) a Zarándi (Zarándului) hegység
lábánál, ezért ez a település a hegyvidéki túrák egyik legfontosabb kiindulópontja. Ezt követi Világos (Şiria) városa, amely változatos
turisztikai lehetőségeket kínál (túrázás, sporttevékenységek,
borkóstolás). Galsa (Galşa) és Muszka (Măsca) falvakon keresztülmenve Pankotára (Păncota) érkezünk,
egy fontos szőlő és borközpontba. Ehhez a
városhoz tartozik Magyarád (Măderat)
falva, ahol egy másik borvidék található.
Itt két, 1845-ben telepített óriásfenyő
is látható.
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~ Túra II. (1) Arad; (2) Purgly kastély és Thermál fürdő – Sofronya (Şofronea);
(3) Kürtösi Közfürdő – Kürtös (Curtici); (4) Dorobanţi közfürdő – Kisiratos (Dorobanţi);
(5) Mácsa kastélya és Dendrológiai Park – Mácsa (Macea); (6) Katolikus
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~Túraplusz (Arad belváros): Complex Arad
Múzeum; Egyházi művészet és áldozati tárgyak Múzeuma
– Gai Monostora; “Vasile Goldiş” Emlékmúzeum;
Kormányzati Palota; Kulturális Palota; Csanád
Palota; Neumann Palota; Igazságügyi Palota;
Pénzügyi Palota; Kelemen Ház; Nemzet
Bank Palota; Szantay Palota; Bohuş
Palota; Ardealul Hotel Padlock
Ház; a Katolikus Parókia Háza
Újaradon; az Ágyúgolyós
Ház; Régi Színház;
Arad vára; Régi
Vámház; Víztorony.
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Arad és környéke

~ Túra II. Ez az útvonal a magyar-román határ
mentén halad, lehetőséget
adva számos termálfürdőben történő
feltöltődésre – Kisiratoson (Dorobanţi),
Kürtösön (Curtici), Sofronyán (Şofronea)
- és néhány gazdag történelmű város felkeresésére. E túrának a fő látnivalója a Mácsai (Macea) kastély, valamint a Dendrológiai Park, amely 21,5
hektáron terül el és diákok kutatási területe. A Purgly kastély
Sofronyában (Şofronea) 1889-ben épült és a park közepén található, mögötte egy működő közfürdővel.
~Túraplusz: Arad városa változatos turisztikai attrakciókat kínál,
múzeumoktól, régi történelmi épületeken és műemlékeken át, a településen keresztülfolyó Maros folyót szegélyező sétányokig. A folyó félszigetként zár körbe egy 40 hektáros zöldövezetet, ahol többek között a vár és a híres Neptun strandkomplexum is található.

