
PROGRAM PERSOANE ÎNSOȚITOARE 

„Timișoara este un oraș vibrant, cultural și fermecător”, scrie ziarul spaniol La Vanguardia 

despre capitala Banatului.  

Timișoara are acea notă unică prin care invită oamenii să o viziteze și să-i afle istoria, păstrând 

încă urme vizibile ale diferitelor sale culturi: Imperiul Otoman, Imperiul Austro-Ungar și trecutul 

comunist. 

Timișoara este recunoscută drept orașul parcurilor, deoarece este plină de grădini și zone verzi. 

Cel mai cunoscut este Parcul Rozelor, cu peste 1.200 de specii. 

Orașul este denumit și „Mica Vienă” a României și poartă această denumire datorită asemănării 

sale arhitecturale cu orașul austriac, precum și a operelor interminabile construite în același stil 

de către cei mai buni maeștri ai Imperiului Austro-Ungar.  

Dar să începem cu Piața Unirii, care este situată în centrul istoric și a fost construită de dinastia 

Habsburgilor în perioada de început a orașului. În jurul pieței se află clădiri iconice în stil 

secesionist – numele dat modernismului din Austria și România. Casa Brück are o fațadă plină 

de culori și forme curbe, o dovadă a arhitecturii de la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul 

secolului XX. La parter se află o farmacie veche care păstrează mobilierul din vremea respectivă. 

La câțiva metri distanță putem vedea o altă clădire frumoasă, și anume casa Emmer. În aceeași 

zonă se află și Muzeul de Artă, cu același tip de construcție. Străzile pietruite și ansamblul de 

clădiri în stil baroc și secesionist fac din oraș o adevărată bijuterie. 

Catedrala romano-catolică sau Catedrala Sfântul Gheorghe este situată pe o parte a pieței; este o 

clădire care impresionează prin frumusețea sa. A fost un simbol al apropierii dintre Habsburgi și 

Biserica Catolică. La câțiva metri distanță se află Episcopia Ortodoxă Sârbă, de asemenea 

impresionantă și uimitoare. În centrul Pieței Unirii se află Coloana Sfânta Treime, construită în 

secolul al XVIII-lea, iar astăzi este unul dintre locurile cele mai publicate pe Instagram. 

Prin Piața Libertății, unde se remarcă Primăria Veche, Cazinoul Militar și Statuia Sf. Nepomuk, 

se ajunge în Piața Victoriei, fostă Piața Operei, una din piețele centrale ale municipiului 

Timișoara, locul în care Timișoara a fost proclamată în 20 decembrie 1989 primul oraș liber din 

România. La polii opuși ai pieței se găsesc la nord Opera, iar la sud Catedrala Mitropolitană. 

Dinspre Operă spre Catedrală promenada de pe dreapta se numește „Corso”, iar cea de pe stânga 

„Surogat”.  În jurul pieței se găsesc instituții culturale - Opera Română, Teatrul Național, Teatrul 

Maghiar de Stat, Teatrul German de Stat, Catedrala Mitropolitană, Muzeul Banatului, galerii de 

artă și minunatele palate ale Timișoarei: Palatul Weiss, Palatul Lloyd care adăpostește rectoratul 

Politehnicii, iar la parter și faimosul restaurant Lloyd. În ordine urmează Palatul Neuhausz, 

Palatul Merbl, Palatul Dauerbach, Palatul Hilt și, la capăt, Palatul Széchenyi. Vis-a-vis se află 

Palatul Löffler, după care urmează Palatul Camerei de Comerț. 
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Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timișoara 

 

Joi, 22 septembrie 2022 

Dimineața  Să descoperim Timișoara cu tramvaiul turistic 

După masă Program liber la Iulius Mall 

 



 

 



 

 

Vineri 23 septembrie 2022 

Dimineața Plutind pe Bega – excursie cu vaporetto 

După masă Program liber la Shopping City 

 



 

 



 

 

 

 

 

 


