
Excursie în

Țara Hațegului - Cazanele Dunării

Odată cu sosirea primăverii și a căldurii din luna mai, noi, clasele a 7-a, a 9-a, a

10-a și a 11-a din Colegiul Național ,,George Barițiu” am hotărât să organizăm

împreună cu profesorii o excursie pe care nu o vom uita niciodată. Toată lumea s-a

mobilizat pe măsură, iar ziua mult așteptată, ziua plecării, a sosit repede. În momentul

pornirii, la data de 19 mai, la îmbarcarea în autocar am fost un total de 37 de elevi,

însoțiți de 3 profesori din școală. Plecarea a avut loc din fața Teatrului Maghiar din

Cluj-Napoca.

În prima zi, cel dintâi obiectiv vizitat a fost mormântul marelui poet Lucian Blaga,

la Lancrăm, în județul Alba. Călătoria a continuat cu următorul obiectiv turistic, și

anume cetatea Ulpia Traiana Sarmizegetusa, aflată în munții Orăștiei, la aproximativ 20

de kilometri de orașul Hațeg. Acolo am putut admira vechile ruine ale acestei cetăți,

unde acum 2000 de ani a început formarea poporului român. În acest loc am fost însoțiți

de un ghid, cu care mai târziu am vizitat muzeul din aceeași localitate, muzeu care era

dedicat culturii și tradițiilor daco-romane. De aici am continuat drumul spre stațiunea

Băile Herculane, unde ne-am cazat la hotel. Din acel loc am putut admira peisajul

montan și relieful carstic, specific doar acelei zone din toată România.



A doua zi, după ce am luat cu toții micul dejun, în jurul orei 7:30 am pornit spre

orașul Orșova, un important port fluvial. Principalul obiectiv de aici a fost parcurgerea

traseului pe Dunăre, al doilea fluviu ca mărime din Europa. Traseul a fost străbătut în

croazieră pe un vaporaș. După terminarea croazierei, ne-am îndreptat spre Mănăstirea

Sfânta Ana, situată pe malul Dunării, doar că la o înălțime mai mare. Apoi ne-am

continuat excursia pe Defileul Dunării, cel mai lung și frumos defileu din Europa. Aici

am vizitat Hidrocentrala Porțile de Fier 1. Următorul obiectiv vizitat a fost Piciorul

Podului lui Traian, de la Drobeta Turnu-Severin. Ziua s-a încheiat cu întoarcerea la

hotelul din Herculane, unde eram cazați.



În ultima zi, 21 mai, am plecat spre orașul Târgu Jiu, trecând mai întâi pe la

Mănăstirea Tismana, cel mai vechi așezământ monahal din Țara Românească. Ultimul

obiectiv al excursiei a fost vizitarea orașului menționat mai sus, unde am putut admira

minunatele sculpturi ale lui Constantin Brâncuși: Poarta Sărutului, Masa Tăcerii și

Coloana Infinitului. Acestea au fost ultimele obiective vizitate, excursia încheindu-se

aici. Mai apoi ne-am continuat drumul spre casă, trecând prin Defileul Jiului, Țara

Hațegului și orașul Alba-Iulia.

Excursia a fost minunată și de neuitat pentru toți participanții!
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