Două ţări, un scop, succes comun!
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1. Csongrád

E-mail: bodor.laszlo@citromail.hu

•◊•

Enolog care din anul 2002 se ocupă
Oraşul Csongrád este situat pe

de cultivarea strugurilor bio, iar din

Gulyás pince (Crama Gulyás)

malul drept al Tisei, în aval de văr-

anul 2008 se ocupă şi de vinificarea

6648 Csongrád-Bokros, Tanya 1531.

sarea Crişului. Graţie aşezării geo-

lor. Din 2004 este cavaler al vinului.

GPS: 46.7635836162,

grafice favorabile, este locuit încă

Participă în mod regulat la compe-

din perioada neoliticului. Un pod
rutier şi unul feroviar, care traversează Tisa, fac legătura oraşului
cu localitatea Szentes, iar legătura cu localitatea Csépa se face
pe un pod de pontoane. Şesul înalt şi nisipos situat la vest de oraş
este propice viticulturii, lucru demonstrat şi prin atestările istorice
încă din secolul al XI-lea. În prezent, zona este caracterizată în
primul rând de prezenţa vinurilor
roşii. Oraşul a câştigat în 1987 la
Roma titlul de „Oraş Internaţional
al Strugurilor şi al Vinului”. Oraşul
este vizitat de numeroase persoane şi datorită băilor sale curative.
Din forajul de 1091 de metri adâncime se exploatează apă alcalin-hidrocarbonată de 46°C, care
este excepţională pentru tratarea
afecţiunilor articulare, reumatice şi
ginecologice. Având parcuri umbroase şi o viaţă urbană liniştită
este un loc preferat pentru excursii. „Oraşul vechi” din Csongrád este singurul ansamblu arhitectural
monument istoric de dimensiunea
unei aşezări din Câmpia de Sud.
•◊•

Bodor László Bio Borház
6640 Csongrád, Pacsirta utca 38.

tiţiile enologice orăşeneşti, judeţe-

20.047682227

GPS: N 46°42.951’ E 020°08.726’

ne şi la Concursul naţional de vinuri

Telefon: +36 30/356-7928

Persoană de contact:

BIO. Vinurile sale produse cu tehno-

E-mail:

Bodor László

logia tradiţională sunt maturate în

kekfrankos.gf@freemail.hu

Mobil: +36 30/234-0625

butoaie din lemn de stejar.

Gospodăria familială de dimensiune
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medie prelucrează strugurii din pro-

dă. Oraşul este împânzit de statui

Podgoria poate fi vizitată tot timpul

pria producţie. Ea comercializează-

şi creaţii plastice stradale, fiind un

anului, pe baza programării ante-

vinuri superioare albe şi roşii, vărsa-

veritabil oraş al artelor din Câmpia

rioare.

te sau îmbuteliate, precum şi pentru

de Sud. Pe lângă atracţiile de vizitat:

Printre soiurile de viţă de vie culti-

consum direct în cramă, livrările la

muzee, biserici, fântâni decorative,

vate la podgoria Sóshalmi Borászat

export fiind în creştere. Enologul

sculpturi, oaspeţii sunt aşteptaţi şi

pot fi găsite: Chasselas, Kövidinka,

este producătorul determinant al

la băi – ştrand şi la piscine acope-

Riesling Italian, Grüner Veltelin, Bla-

soiului Cadarca în regiune. Vinurile

rite. Odată cu renovarea Sinagogii,

uburger, dar şi Cabernet Franc. Ală-

sale obţin medalii la competiţii.

în 2004, la Hódmezővásárhely şi-a

turi de beciul cu vinuri al podgoriei

deschis porţile şi primul Muzeu al

Sóshalmi funcţionează şi o cramă,

Holocaustului din Ungaria, aflat în

unde oaspeţii dornici să descope-

provincie.

re deliciile vinurilor superioare pot

2. Hódmezővásárhely-		
Sóshalom

degusta şi cumpăra vinurile locale
•◊•

– chiar şi în cadrul unei prezentări
enologice. Podgoria primeşte şi gru-

„Oraşul Artei” este situat în sud-estul
Câmpiei de Sud, între Mureş şi Criş,

Vásárhelyi Róna Kft. –

puri anunţate în prealabil, iar dacă

la 25 de km de Szeged. Teritoriul de

Sóshalmi borászat

este necesar, asigură şi câte un pla-

astăzi al oraşului Hódmezővásár-

(Podgoria Sóshalmi –

tou cu bucate. Amatorii de călărie

hely este locuit din cele mai vechi

Srl. Vásárhelyi Róna)

pot asocia degustarea de vinuri cu

timpuri. Pot fi găsite mărturii semni-

6800 Hódmezővásárhely-Sósha-

vizitarea hergheliei Aranyági, din

ficative pentru aproape fiecare epo-

lom, Tanya 1633 (drumul nr. 47,

apropiere.

că. Urbanizarea a început în secolul

sectorul kilometrului 184)

Podgorie: 6800 Sóshalom, Tanya

al XV-lea, când nucleul oraşului de

GPS: N 46° 28‘ 35.2“ E 20° 28‘ 27.7“

1633. (sectorul kilometrul 184 al

astăzi a luat naştere prin unirea a

Telefon: +36 30/228-4102

şoselei 47). Cramă: 6800, Hód-

patru aşezări mai mici. După schim-

Fax: +36 62/534-351

mezővásárhely, Klauzár utca 50.

barea de regim, Hódmezővásárhely

E-mail: soshalmi@gmail.com

a devenit municipiu, iar astăzi este

www.vrona.hu

3. Balástya

a doua localitate din judeţul Csongrád din punct de vedere al numărului populaţiei, iar din punct de

Aşezarea Balástya este situată în

vedere al suprafeţei este a doua

partea centrală a judeţului Cson-

localitate din Ungaria. În 1997, Hód-

grád, lângă DN 5, la nord-vest de

mezővásárhely a fost primul oraş

Szeged, putând fi accesată cu uşu-

maghiar distins cu premiul „Drape-

rinţă atât de pe autostrada M5 cât

lul de Onoare al Consiliului Europei”,

şi de pe calea ferată. Strămoşul lo-

prin care se recunoştea activitatea

calităţii a fost centrul Szeged-Felső,

localnicilor în promovarea spiritului

fondat în 1891. Mai multe personaje

european şi a relaţiilor de înfrăţire

ale uneia dintre cele mai importan-

dintre oraşe. În centrul oraşului şi

te lucrări ale lui Munkácsy Mihály,

pe străzile ce se îndreaptă spre el,

numită Honfoglalás (Descălecarea),

ca şi în cartierele vechi, găsim nu-

au fost pictate având drept model

meroase clădiri monument, prote-

ţărani din Balástya. În ciuda faptului

jate drept monumente istorice: vile,

că a devenit autonomă, structura pe

case rezidenţiale şi case de cărămi-

cătune a aşezării a persistat, aceas5

ta organizându-se în jurul satului.

tinde pe un teritoriu de peste 32

cel mai răspândit este Rieslingul, iar

Cătunul, ca unitate economică şi lo-

de hectare. Domeniul este aproa-

dintre cele roşii, Blauburgerul. Legat

cativă independentă, este propice

pe autonom, deoarece pe terenul

de turismul rural, în 1993 şi-a des-

pentru gospodărirea cu caracter lo-

agricol îşi produce furajele necesa-

chis porţile un centru de recreere

cal, precum şi pentru turismul rural.

re şeptelului de porci mangaliţa, în

pe o suprafaţă de 7 iugăre.

Agricultura specifică zonei a fost de-

timp ce păşunile şi stufărişul asigu-

terminată de calităţile solului local.

ră furajele verzi complementare,

•◊•

necesare consumului anual. Cei aproape 50 de porci mangaliţa sunt

Farkas testvérek borpincéje

crescuţi în libertate, practic ei „hoi-

(Beciul cu vin al fraţilor Farkas)

Mangalicatanya

năresc” pe tot parcursul anului, nu

6785 Pusztamérges,

(Cătunul Mangaliţa)

au nici măcar cocină şi, prin urma-

Petőfi utca 26-30.

6764 Balástya, Őszeszéki dűlő

re, carnea lor este excepţională.

GPS: N 46° 19‘ 57.1“ E 19° 41‘ 0.3“;

GPS: N 46°23.513’ E019°58.191’

În clădirea veche a cătunului, cu

N46°19,954‘ E019°41,036‘;

Telefon: +36 70/383-6110

pereţi de văiugă, au fost amenajate

N 46°19.944’ E 019°41.053’

E-mail: info@mangalicatanya.hu

4 încăperi separate pentru matura-

www.mangalicatanya.hu

re, una de pregătire şi una frigorifi-

•◊•

că, unde, prin menţinerea unor temperaturi şi umidităţi diferite, se desfăşoară toate fazele de maturare şi
pregătire. Sacrificarea porcilor mangaliţa, ce au atins greutatea de tăiere, are loc în abator, sub supraveghere veterinară, conform normelor UE. Tot aici se desfăşoară şi fazele de prelucrare şi maturare. Oaspeţii pot degusta aici bucate din
carne de miel, porc şi pui, pregătite
în cuptorul de văiugă, pe jar de dud,
pe lângă oferta completă de produse din mangaliţa. Acestea din urmă
pot fi cumpărate la faţa locului.

4. Pusztamérges
Pusztamérges este situat la 42 de
km de Szeged, 30 de km de KiskunSe poate vizita după programare

halas, la graniţa vestică a judeţului

prealabilă.

Csongrád. Şi-a păstrat caracterul

Cătunul Mangaliţa se află într-un

regional, ca un sat frumos, curat şi

loc uşor accesibil, la 20 de km de

ordonat din Câmpia de Sud. Cultiva-

Szeged, la ieşirea de pe autostrada

rea viţei de vie în localitate datează

Balástya-Forráskút. Cătunul se în-

din 1903. Dintre soiurile de vin alb
6
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Telefon: +36 62/286-866

artizanale cu dedicaţie profesională, de peste o jumătate de secol. În

Mobil: +36 30/493-2011
E-mail: farist@vipmail.hu

Somodi Borgazdaság Kft.

ultimele două decenii, a reuşit să-şi

Se poate vizita după programare

(Gospodăria viticolă Somodi)

adjudece sufragiile a numeroşi iu-

prealabilă.

6783 Ásotthalom, VI. kerület 916.

bitori ai vinului, atât în Ungaria, cât

GPS: N 46° 10‘ 3.6“ E 19° 45‘ 39.1“;

şi peste hotare. Gospodăria Viticolă

Podgoria produce vinuri albe supe-

N 46°10.142’ E 019°46.018’

Somodi este situată într-o zonă îm-

rioare din recolta proprie de stru-

Telefon: +36 62/291-322

pădurită, într-un cătun tipic pentru

guri. Tehnologia tradiţională de pre-

Mobil: +36 30/243-7006

Câmpia de Sud, şi primeşte vizitatori

lucrare se întrepătrunde cu tehnicile

E-mail:

tot timpul anului. În oferta sa actu-

moderne de vinificare. Graţie aces-

somodisandor@yahoo.com

ală figurează vinuri din trei regiuni

tui lucru, beciul face parte din elita

www.somodibor.hu

viticole: regiunea Badacsony, regiunea Csongrád şi regiunea Mátra.

enologilor din zonă. La competiţiile
enologice, aceste vinuri primesc în

Se poate vizita după programare

Vinurile lor superioare, având un

mod regulat medalii. Vinurile produ-

prealabilă.

buchet şi o aromă naturală, pot fi

se pot fi găsite, în afară de cramă,

degustate şi la pivniţa proprie. Pe

şi în restaurante. Vizitatorii beciului

baza înţelegerii prealabile, pot fi

pot degusta 5 feluri de vin în locul

servite bucate tradiţionale.

amenajat pentru primirea oaspeţilor unde există posibilitatea servirii

6. Mórahalom

unei cine la ceaun – acompaniată
de sunetele acordeonului sau ţiterei. Dintre soiurile comercializate

Mórahalom se află la 20 de km

amintim: Kövidinka, Riesling Italian,

de Szeged, este centrul microre-

Muscat Ottonel şi Blauburger.

giunii Mórahalom. După alungarea

Acces: dinspre Ruzsa, în intersecţia

turcilor, populaţia care a părăsit în

centrală din Pusztamérges la dreap-

grupuri oraşul Szeged, a înfiinţat

ta, apoi prima stradă la stânga, la

cătune pe puste. Biserica de astăzi

numerele 26-30. Se poate vizita de

a aşezării a fost ridicată în oraşul

primăvara devreme până tomna

Szeged în cinstea Sfântului Ladislau,

târziu, după programare prealabilă.

în anul 1903. A devenit comună de
sine stătătoare în 1950, când 50%
din populaţia sa locuia în cătune. Ca

5. Ásotthalom

rezultat al dezvoltării neîntrerupte în 1989 dobândeşte statutul de

Aşezarea se situează în apropierea

oraş, motiv pentru care este consi-

frontierei de stat, pe şesul dintre

derat ca unul dintre cele mai tinere

Dunăre şi Tisa. Ásotthalom este

oraşe ale judeţului Csongrád. După

centrul lumii cătunelor din împreju-

schimbarea de regim, aşezarea ce

rimi. Devenit comună de sine stătă-

se dezvolta în ritm spectaculos, a

toare din anul 1950, Ásotthalom are

devenit cunoscută în primul rând

astăzi peste 4000 de locuitori, fiind

Gospodăria Viticolă Somodi, cunos-

datorită turismului. Prin dezvoltarea

un domeniu important al viticulturii

cută şi recunoscută în enologia

permanentă şi planificată a băilor

şi pomiculturii.

maghiară, îşi elaborează vinurile

sale, Mórahalom a devenit astăzi
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unul din cele mai apreciate centre

7. Röszke

curative şi de wellness.
Comuna Röszke este aşezată la
•◊•

sud-vest de Szeged, între braţul
mort din Gyála al Tisei şi frontiera

Mórahalmi Borház

statală sârbă. Are un trecut istoric

(Casa Vinului din Mórahalom)

foarte valoros, existenţa aşezării

6782 Mórahalom, IV. körzet 120.

fiind atestată încă din 1432 sub nu-

Casa Vinului, realizată prin reabilita-

mele de Recke. A putut să se dez-

rea clădirii fostei şcoli, cu o suprafa-

volte ca o adevărată localitate după
1950, când satul, care până atunci a
funcţionat ca şi căpitănie a oraşului
Szeged, a devenit de sine stătător.
Teritoriului său i s-au alipit şi o parte
din cătunele din zonele învecinate
Feketeszél şi Nagyszéksós. Zona
sa este şi în zilele noastre caracterizată prin existenţa a numeroase
cătune.
•◊•

PaprikaMolnár Kft. – Röszkei
Paprika Park (Parcul Boielei de
Ardei din Röszke)
ţă de peste 250 m poate primi 50

6758 Röszke, II. kerület 50/B

de persoane. Locul, cu o atmosferă

GPS: N 46° 12‘ 6.9“ E 20° 0‘ 49“;

aparte, corespunde derulării unor

N 46°12.128’ E 020°00.785’

evenimente legate de degustările

Telefon: +36 62/272-788

de vinuri sau de altă factură.

Mobil: +36 30/371-8044

Casa Vinurilor se află la distanţă de

Fax: +36 62/272-788

instituţii, dar aproape de numeroa-

E-Mail:

multe informaţii despre fiecare fază

se investiţii turistice (Şcoala Pădu-

paprikamolnar@roszkenet.hu

a culturii şi prelucrării ardeiului pen-

rii, itinerariul Móra-Túra). Este situa-

www.paprikamolnar.hu

tru boia: este prezentată originea

tă aproape de centrul oraşului, la 1,5

Se poate vizita după programare

ardeiului pentru boia, prelucrarea

km, în apropierea drumurilor care

prealabilă.

tradiţională şi cea modernă, utiliza-

2

rea şi valorile sale culinare. Poate fi

duc spre Röszke şi Kissor.
Facilităţi disponibile: sală de de-

Parcul Paprika din Röszke a fost în-

vizitată unitatea de uscare şi măci-

gustare de vinuri, sală de expoziţie,

fiinţat pentru a prezenta boiaua de

nare de unde se poate cumpăra boia

sală de prezentare, terasă acope-

ardei (considerată Hungaricum) şi

proaspăt măcinată, iar în hanul de

rită, parcare, spaţiu de depozitare

cultura de ardei din Szeged. Deşi

lângă unitate se poate servi masa.

pentru biciclete, teren de joacă. Se

parcul este situat în extravilanul co-

Expoziţia este în limbile: maghiară,

poate vizita după programare pre-

munei, în zona cu cătune, accesul

engleză şi germană, ea poate fi vi-

alabilă.

este totuşi facil . Aici putem afla mai

zitată cu ghidaj (în limbile maghiară

8

şi engleză) şi pe bază de programa-

minuni ale Ungariei”), Domul, Bise-

re prealabilă.

rica Ortodoxă Sârbă, Sinagoga, Piaţa
Szent István, turnul de apă monument istoric, Biserica Franciscană

8. Szeged (Seghedin)

din Alsóváros, casa tradiţională din
Alsóváros, camera memorială Szent

Municipiul Szeged (Seghedin) este

Györgyi Albert, Parcul Zoo, Grădina

centrul Regiunii Câmpia de Sud, fiind

Botanică, băile curative.

al treilea oraş ca mărime din Unga•◊•

ria. Este situat pe malul Tisei, în aval
de vărsarea râului Mureş. Tisa este
fluviul căruia îi datorează existenţa,

Pick Szalámi és Szegedi Paprika

frumuseţea, dar şi încercările sale,

Múzeum

datorită deselor revărsări ale apelor.

(Muzeul Salamului Pick şi al Boie-

Aşezarea – graţie poziţiei favorabile

lei de Seghedin)

– este locuită din vremuri străvechi,

6721 Szeged, Felső Tisza-part 10

numele său figurând pentru prima

GPS: N 46° 15‘ 23“ E 20° 9‘ 33.4“;

dată într-o diplomă din 1183, sub

N 46°15.385’ E 020°09.558’;

forma Cigeddin. Urbanizarea sa a

N 46.2564 E 20.1592

început în secolul al XII-lea şi s-a da-

Mobil: +36 20/980-8000

torat poziţiei favorabile pe căile de

Fax: +36 62/480-800

comunicaţie, dispunând de privilegii

E-Mail: info@pickmuzeum.hu

şi fiind un punct de oprire important

www.pickmuzeum.hu

pe Calea Sării. După inundaţia din 12

Program de vizitare: de marţi până

martie 1879, Seghedinul este recon-

sâmbătă între orele 15,00 -18,00.

struit ca oraş cu structură inelar-ra-

Grupurile sunt primite şi în afara pro-

dială, pe baza planurilor lui Lechner

gramului de vizitare prin programare

Lajos.

cu o săptămână înaintea vizitei (cu

Seghedin nu este numit întâmplă-

excepţia zilelor de duminică şi luni),

tor Oraş al Soarelui, deoarece aici

zilnic, între orele 10,00 -18,00.

bate soarele cel mai mult, în urma

Muzeul Salamului Pick şi al Boielei

influenţei mediteraneene simţite în

de Seghedin prezintă istoria sala-

timpul verii. Seghedinul îşi aşteaptă

mului şi a fabricii de salam Pick,

vizitatorii în centrul istoric, cu băile

precum şi istoria fabricării boielei de

sale, cu numeroase manifestări şi

ardei de Seghedin. În colecţia Pick,

atracţii, iar oferta sa turistică se lăr-

vizitatorii pot urmări istoria fabricii

geşte şi se înnoieşte de la an la an,

şi fabricării salamului începând din

astfel că merită şi să te reîntorci.

1869, anul fondării, până în zilele

EzerJÓ Borszaküzlet

Atracţii: palatele, statuile, monu-

noastre. Muzeul prezintă tema, în

(Enoteca EzerJÓ)

mentele istorice din centrul distins cu

mod atrăgător pentru oaspeţi, prin

6722 Szeged, Honvéd tér 5/B

premiul Europa-Nostra, ruinele cetă-

panouri ilustrate cu fotografii şi cu

GPS: N 46°14.920’

ţii de pe aleea Stefánia, teatrul, Mu-

documente. La dispoziţia vizitatori-

E 020°08.614’

zeul Móra Ferenc, Piaţa şi ansamblul

lor sunt puse ghiduri ale expoziţiei

Telefon: +36 62/452-651

arhitectural al Domului („Cele şapte

editate în unsprezece limbi.

Fax: +36 62/452-651

9

•◊•

E-Mail: ezerjo@ezerjo.hu

Telefon: + 36 62/555-960

www.ezerjo.hu

Fax: + 36 62/555-961

9. Makó

E-mail: info@fehertoi.hu

Istoria oraşului Makó se leagă strâns

www.fehertoihalaszcsarda.hu

de râul Mureş. Soarta aşezării în Evul
Mediu a fost definită de permanenta

Hanul Pescăresc Fehértói Halász-

prezenţă otomană. În 1551 a rezistat

csárda funcţionează din 1938, pe

încă eroic, dar în anii 1552 şi 1596 a

malul heleşteielor întinse pe mai

fost nimicită de turci. Locuitorii însă

multe mii de hectare. Aici, renumita

au reconstruit-o de fiecare dată,

Ciorbă de crap de Seghedin, Szöge-

până când în 1686 devastarea oto-

di Pontyhalászlé, se prepară folosind

manilor a fost atât de cruntă, încât

crapul deosebit de gustos din cres-

aşezarea a devenit pentru mulţi ani

cătoria întreprinderii piscicole, ceapa

nelocuită. Dezvoltarea sa a dema-

de Makó şi boiaua de ardei de Se-

rat din nou la începutul secolului al

ghedin. Pe lângă acestea, restauran-

XVII-lea; viaţa economică a înflorit,

tul distins cu Premiul Rozmarin ofe-

în urma privilegiului de a organiza

ră şi feluri pregătite din somn, şalău,

de patru ori pe an târguri naţionale.

crap solzos, pescuiţi în ziua respec-

Spre sfârşitul secolului al XVIII-lea în-

Enoteca Ezerjó a fost înfiinţată în

tivă. Merită să studiem meniul, care

cepuse deja producţia de ceapă, ce

2003. Pot fi găsite aici între 300 -

oferă bunătăţi nu doar amatorilor de

depăşea propriile necesităţi. Un nou

350 de feluri de vin, nu doar dint-

ciorbă de peşte (preparate de ex-

impuls al cultivării cepei a fost dat

re produsele enologice ale Regiunii

celenţii bucătari şi specialişti ai Ha-

de inundaţia din anul 1821 în care au

Câmpiei de Sud, fiind reprezentate

lászcsárda din carne de gâscă, vâ-

fost distruse plantaţiile de vie din ju-

cele mai bune zone viticole ale ţării.

nat, porc şi vită). Seara, oaspeţii ce

rul oraşului, în locul lor înflorind cul-

Cel ce intră în magazin găseşte într-

doresc să petreacă sunt încântaţi de

turile de zarzavat şi de ceapă.

un singur loc o largă ofertă de vinuri

muzica unui taraf de lăutari.

superioare locale şi poate alege în

Oferta turistică a oraşului a fost

voie dintre vinurile podgoriilor: Ha-

lărgită prin inaugurarea în 2012 a

jós, Csongrád, Kiskunság sau Miniş.

complexului balnear Makói Hagy-

Enoteca organizează frecvent de-

matikum, creaţie de excepţie a ar-

gustări de vin în cadrul cărora vi-

hitectului organic Makovecz Imre,

zitatorii pot descoperi şi vinuri mai

distins cu premiul Kossuth. Eveni-

puţin cunoscute, deosebite.

mentele, festivalurile, gastronomia

Deschis: luni-vineri 9.30-18.00,

organizate în jurul cepei oferă o ex-

sâmbătă 9.00-14.00
•◊•

Fehértói Halászcsárda
(Hanul Pescăresc din Fehértó)
6728 Szeged, Budapesti út 41.
M5 161,4 km
GPS: N 46° 18‘ 12“ E 20° 4‘ 19“
N 46°18,11‘ E 20°04,16‘
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perienţă unică şi deosebită oaspeţi-

pot fi văzute procedeele specifice

ambianţă civilizată, pot fi gusta-

lor ce vizitează Makó.

şi uneltele cultivării cepei la Makó.

te feluri de mâncare ce păstrează

În sectorul de jos al expoziţiei este

tradiţia, pregătite de bucătari pre-

prezentat procesul tradiţional, po-

miaţi, începând cu sosul de cea-

pular al cultivării cepei, iar în partea

pă, continuând cu ciorba de peş-

József Attila Múzeum – A makói

superioară, în seria de fotografii ca

te până la ciolanul cu ceapă ca la

hagymatermesztés története, Ha-

nişte frize, cultivarea modernă, me-

Makó. Poate găzdui până la 130 de

gymás ház (Muzeul József Attila –

canizată a cepei. De asemenea, pot

persoane. Grupurile sunt primite pe

Istoria cultivării cepei la Makó,

fi văzute uneltele specifice pregăti-

baza programării prealabile.

Casa cu cepe)

rii pământului.

6900 Makó, Megyeház utca 4

Program de vizitare: miercuri-du-

GPS: N 46° 12‘ 53.5“ E 20° 28‘ 52.4“;

minică 9,00-16,00

•◊•

10. Mâsca

N 46°12.902’ E 020°28.875’
•◊•

Telefon: +36 62/213-540
Fax: +36 62/213-540

Satul Mâsca este situat la 32 de km
nord-est de Arad, în România. Pre-

E-Mail: jamuz@freemail.hu

Szent Gellért Borház és Étterem

decesorul său din Evul Mediu se afla

www.mfm.u-szeged.hu

(Crama şi Restaurantul Szent

la poalele Munţilor Zarandului, între

În muzeul satului din Makó există o

Gellért)

Şiria şi Galşa. Cetatea sa de odinioară

expoziţie permanentă a cepei, aşa

6900 Makó, Szent Gellért utca 2-4

se afla pe creasta muntoasă aflată

numita „Hagymás Ház – Casa cu Ce-

GPS: N 46° 12‘ 49.32“

deasupra satului, la 2 km nord vest

E 20° 27‘ 51.95“;

de cetatea Şiriei. Satul este menţi-

N 46°12.809’ E 020°27.849’

onat pentru întâia oară în 1444, ca

Telefon: +36 62/211-069

târg ce aparţinea de Cetatea Şiria,

Mobil: +36 20/376-65-43,

iar din 1561, de cetatea Gyula ( Jula).

+36 20/342-94-95

În jurul lui 1700 este distrus, dar

Fax: +36 62/211-069

s-a repopulat în anul 1720 când era

E-Mail: info@szentgellertborhaz.hu

deja locuit de douăsprezece familii.

www.szentgellertborhaz.hu

În 1771 populaţia sa consta din 96

Program: luni-joi: 9,00 - 18,00,

de familii de iobagi şi 28 de familii

vineri: 9,00 – 22,00, sâmbătă: 9,00

de jeleri, în mare parte români, care

-24,00, duminică: 9,00 – 14,00

toţi cultivau şi viţa de vie. Culturile
sale de viţă de vie se întindeau în
1880 pe 164 hectare, în primul rând
cu soiuri de struguri de masă, Fetească Regală şi Riesling Italian.
•◊•

pe”. În partea interioară a bucătă-

Elite Wine S.R.L.

riei casei, o proiecţie reînvie piaţa

317342 Mâsca

de ceapă de odinioară. Camera de

GPS: N 46°17.564’ E 021°41.219’

la stradă este amenajată cu mo-

Îşi aşteaptă oaspeţii cu o pale-

Telefon, Fax: +40 720/934-491,

bilier folosit la începutul secolului

tă specială şi bogată de bucate şi

+40 723/512-522

XX. În cele două încăperi din spate

băuturi; într-o atmosferă rustică şi

E-mail: elitewine@yahoo.com
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11. Ghioroc

Podgoria se află în partea de nord a

Cramele Paven

zonei viticole Miniş-Măderat, într-un

317342 Mâsca, Nr. 321

peisaj pitoresc, colorat cu dealuri şi

GPS: N 46° 18‘ 36.2“ E 21° 40‘

Comuna este situată la 22 de kilo-

zone împădurite. În grădina sa stau

52.6“; N 46°18.902’ E021°41.026’

metri de Arad, la întâlnirea Mun-

mândri doi brazi uriaşi, de 35 de

Telefon, Fax:

ţilor Zarandului cu Câmpia Aradu-

metri, plantaţi aici în 1845. Întreprin-

+40 745/615-606

lui, unită cu Miniş şi Cuvin. Aşeza-

derea este o societate pe acţiuni ro-

E-Mail: paven_dia@yahoo.com

rea, aflată în umbra „muntelui cu

mâno-austriacă, podgoria întinzân-

vie” a fost la sfârşitul secolului al

du-se pe o suprafaţă de peste 23

XIX-lea şi începutul secolului XX o

de hectare. Oferă posibilitatea de-

localitate bogată şi un loc de va-

gustării de vinuri, pe terasa acope-

canţă îndrăgit de arădeni. Lacul si-

rită, respectiv deschisă, completată

tuat la vest de sat este astăzi un

cu preparate culinare reci şi calde.

loc de recreere frecventat. Pe lângă vinuri, o pată de culoare turisti-

Vinuri albe: Mustoasă de Măderat

că interesantă este muzeul tram-

– vinul specific al podgoriei Miniş-

vaielor de aici.

Măderat, Riesling Italian, Fetească
•◊•

Regală, Sauvignon Blanc.
Vinuri roşii: Burgund Mare, Merlot,
Pinot Noir, Cabernet Sauvignon.

Cramele „Pivniţele Birăuaş”

Acces: pe şoseaua ce leagă Mâsca

317135, Ghioroc, Nr. 31

de Măderat, imediat înainte de in-

GPS: N 46°9‘ 16.8“ E 21° 35‘ 29.5“;

trarea în Măderat la dreapta.

N 46°08.962’ E 021°35.806’
Telefon:
+40 730/282-800
E-Mail:
Vinurile albe produse pe domeniul
de 30 de hectare sunt maturate în
butoaie tradiţionale şi în rezervoare moderne din oţel inoxidabil. Degustarea de vinuri şi de preparate
culinare tradiţionale se face după o
programare prealabilă. Aici, vinurile roşii sunt produse cu tehnologia
tradiţională, iar vinurile albe cu tehnologii de vinificare moderne.
Vinuri albe: Muscat Ottonel, Riesling
Italian, Pinot Gris, Fetească Regală,
Mustoasă de Măderat.
Vinuri roşii: Cabernet Sauvignon,
Merlot, Pinot Noir, Burgund Mare.
Acces: la 150 metri de drumul judeţean Mâsca-Pâncota.
12

mail@pivnitelebirauas.ro

Crama se poate vizita după progra-

GPS: N 46 09.603 E 21 35.722;

La Miniş, în 1879 a fost înfiinţată şi

mare prealabilă.

N 46°09.606’ E 021°35.718’

o şcoală de viticultură.

Se poate vizita după programare
•◊•

Cu mai mult de un secol în urmă,

prealabilă.

în această zonă se producea un vin

Complexul Muzeal Arad

de stâncă de o calitate excepţională

310131 Arad, Piaţa George Enescu 1.

Pensiunea „La Géza si Monika”

care era exportat şi în Franţa şi în

Telefon:

317137, Miniş nr. 37

Imperiul Austro-Ungar. Crama este

+40 257/281 847;

GPS: N 46°07.743’ E 021°36.042

plasată pe terenul splendid, unde

Fax: +40 257/280-114

Telefon: +40 257/461-415

sunt produse renumitele vinuri Ca-

E-mail: office@museumarad.ro

E-mail: agrotour@yahoo.com

bernet Sauvignon şi Pinot Noir.

www.museumarad.ro
Oaspeţii pot savura bucatele şi vi-

Pe bătrânul domeniu, oaspeţii şi iu-

În localitate se găseşte şi Muzeul

nurile alese într-un castel de 300

bitorii vinului pot vedea beciurile şi

Viei şi Vinului care expune fotogra-

de ani. Clădirea pensiunii este de

butoaiele în care sunt maturate vi-

fii, instalaţii şi obiecte de folosinţă,

fapt un muzeu, deoarece este plină

nurile fără pereche. Vinurile de ca-

legate de istoria culturii viţei de vie

cu obiecte antice legate de viţa de

litate excepţională ale familiei Biră-

şi a producerii vinului în împrejuri-

vie şi de vin. Atmosfera sa rustică

uaş au fost distinse până în prezent

mile Aradului.

cu 7 medalii de aur şi 9 de argint.
Vinurile lor nobile renumite sunt
Cabernet Sauvignon D.O.C. şi Pinot

12. Miniş

Noir D.O.C.
Zona Viticolă Miniş (Dealurile Mi•◊•

nişului, Miniş-Măderat) îşi recâştigă
încet semnificaţia istorică; este din

Muzeul viei şi vinului

nou renumită, pe drept, pentru vi-

317135 Ghioroc, Staţiunea de

nurile sale roşii, cu care ne întâlnim

Cercetări Viticole

tot mai frecvent la expoziţii, concursuri şi festivaluri. În această podgorie
se produce un vin roşu obţinut din
struguri stafidiţi, maturat tradiţional
în budane. De-a lungul secolelor,
aici s-au aflat domeniile viticole ale
unor familii renumite, precum: Grassalkovich, Hatvany, Bánffy, Rákóczi,
Bohus, Báthory şi Haraszthy. Zona
viticolă se mândreşte cu soiul Cadarca, din care odinioară se făcea
„aszú” roşu de Miniş. Tipul solului
şi clima de la Miniş, asemănătoare
celei adriatice, oferă azi posibilitatea
obţinerii unor vinuri mari, corpolente, din Merlot, Pinot Noir, Cabernet
Franc şi Cabernet Sauvignon.
13

este răpitoare, păstrează şi oferă

1266, deşi există opinii care împing

vizitatorilor peisajul virgin. În re-

prima atestare cu câteva decenii

staurant pot fi gustate feluri tra-

mai devreme, la 1212. De-a lungul

diţionale preparate în mare parte

timpului Timişoara a aparţinut unor

din alimente de bază produse aici

structuri statale extrem de diferite:

Pensiunea oferă cazare, masă şi

Regatul Ungariei (medieval), Im-

degustare de vinuri.

periul Otoman, Imperiul Habsburgic (în diferite formule administrative şi forme de organizare: do-

13. Păuliş

meniu privat al coroanei, oraş liber
regesc în cadrul Regatului Ungari-

Se află la 7 km de Lipova, pe malul

ei, capitală a „Banatului Timişan şi

drept al Mureşului. Este menţionat

Voivodinei Sârbeşti”, oraş al Rega-

în primul rând ca una din aşezările

tului Ungariei în formula dualismu-

centrale ale zonei viticole istorice în

lui austro-ungar 1867—1918), oraş

curs de relansare şi a fost atestat

al României (şi aici, în diversele

pentru prima oară în 1214, sub nu-

forme de guvernământ: monarhie,

mele de Nygad.

constă în faptul că la vinurile albe

republică).

pentru a păstra prospeţimea şi ca•◊•

racterul fructat al vinului se folo-

Această istorie agitată a avut drept

seşte tehnologia reductivă. Produ-

consecinţă, printre altele, şi un

Wine Princess, Podgoria

cerea vinului roşu are loc în acelaşi

amestec de etnii şi culturi – po-

Balla Géza

tip de rezervoare ca şi cele pentru

poare cu rădăcini absolut diferite

317230 Păuliş nr. 583.

vinul alb doar că aici sunt aşeza-

(latini, slavi, germani, fino-ugrici)

GPS: N 46° 7‘ 28.4“ E 21° 35‘ 56.3“;

te orizontal. Maturarea în butoaie

au dus la un mod de viaţă bazat

N 46°07.444’ E 021°35.979’

durează cca. 2 ani, urmează îmbu-

pe schimb şi interferenţe culturale,

Telefon, fax: +40 257/388-045

telierea şi maturarea în sticlă timp

aspect ce s-a accentuat puternic

E-mail:

de 6 - 8 luni, după care vinurile ro-

după jumătatea secolului al XIX-

office@wineprincess.ro

şii îmbuteliate sunt comercializate.

lea. Interferenţele culturale s-au

www.wineprincess.ro

Soiuri de viţă cultivate: Cadarca,

manifestat nu doar prin solidarita-

Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot

tea dintre cetăţenii de etnii diferi-

Enologul Balla Géza, din zona vini-

Noir.

te (Revoluţia din Decembrie 1989

viticolă din vecinătatea Aradului a

Podgoria dispune de pensiune şi

fiind cazul cel mai concludent), ci

reuşit – după 15 ani de încercări –

restaurant. În cursul degustări-

şi prin melanjul ce domneşte în

să obţină din nou vin roşu din stru-

lor de vinuri şi de mâncăruri este

bucătăriile timişorenilor. Noii-sosiţi

guri soi Cadarcă stafidiţi. Deoare-

prezentată istoria, starea actuală,

nu au reprezentat doar o forţă de

ce nu pot fi folosite denumirile de

plasarea zonei viticole, podgoria şi,

muncă, ci şi sursa unor înnoiri, a

Szamorodni, respectiv Aszú, îşi co-

bineînţeles, vinurile excepţionale.

unei continue împrospătări pe plan
gastronomic.

mercializează vinurile tip aszú sub
denumirea de „cadarissima”. Podgoria lui Balla Géza cultivă viţa de

14. Timişoara

Doar în ultimele decenii, scena
gastronomică locală a fost puternic

vie pe cca. 60 de hectare, obţinând vinuri de calitate remarca-

Oraşul Timişoara a fost atestat

influenţată de stabilirea unui mare

bilă. Esenţa mărcii Wine Princess

pentru prima oară cu certitudine la

număr de cetăţeni italieni, dar şi

14

din zona Olteniei, Moldovei şi chiar

Cel mai renumit local cu profil eno-

a Republicii Moldova; în plus, la

logic din Timişoara este situat pe

Timişoara se află şi cea mai mare

strada cu numele faimosului ge-

comunitate indiană din România, şi

neral care a eliberat Timişoara de

astfel avem imaginea varietăţii cu-

turci, în centrul vechi al oraşului.

linare a Timişoarei. Circa 200 de re-

Spaţiile de degustare sunt situate

staurante prezintă o ofertă aproape

într-o pivniţă din secolul al XIX-lea.

inepuizabilă, practic toate gusturile

Enoteca oferă peste 600 de vinuri

vor fi pe deplin satisfăcute. O bună
parte din clientela restaurantelor
timişorene este formată din străinii
ce vizitează firmele timişorene.
Este o clientelă numeroasă, destul de sofisticată; apariţia acestor
clienţi a stimulat mult dezvoltarea
ofertei de restaurante din oraş.

pe bază de carne de oaie. Deşi cea
mai consumată băutură este berea

•◊•

„Timişoreana” nefiltrată, există şi o
ofertă de vinuri, îndeosebi de Re-

Restaurant „Timişoreana Club

caş. Expresie a popularităţii resta-

XXI”

urantului, acesta este plin chiar şi

300006 Timişoara, Piaţa Victoriei

în timpul zilei, mulţi dintre oaspeţi

nr. 2 (pivniţă şi, separat, terasă)

fiind străini.

GPS: 45.753329 N, 21.225151 E;
N 45° 45.200’ E 021° 13.503’

În serile de vineri şi sâmbătă se

Telefon: +40 256/293-067

organizează concerte live de muzi-

E-mail:

că populară.

adriana_lecca@yahoo.com
•◊•
Orar: zilnic 09,00 -24,00

Enoteca „de Savoya”
Acesta este probabil cel mai faimos

300085 Timişoara, str. Eugeniu

local timişorean pentru gastrono-

de Savoya nr. 11

mia regională şi naţională. Prepa-

GPS: 45.756674 N, 21.228314 E;

ratele tradiţionale includ bulzul bă-

N 45°45.411’ E 021°13.702’

năţean (mămăliga este întâi fiartă,

Telefon:

apoi se bagă la cuptor, cu straturi

+40 256/433-644

de brânză rasă), preparate din fa-

E-mail:

de pe toate meleagurile lumii – din

sole (iahnie cu ciolan, ciorbă de fa-

office@enotecadesavoya.ro

Franţa până în Australia şi bine-

sole), sarmale, diverse ciorbe (cea

www.enotecadesavoya.ro

înţeles vinuri de top de la producătorii consacraţi din România. Se

mai apreciată este cea de gulii),
brânză de burduf, diverse murături.

Orar: luni – joi, 11:00 – 23:00;

organizează frecvent degustări de

În funcţie de sezon şi de disponibi-

vineri-sâmbătă, 11:00 – 24:00;

vin asistate de oenologi profesio-

litatea pe piaţă, există şi preparate

duminica închis.

nişti. La enoteca „de Savoya” nu
15

există nici o notă tradiţională, este

venit puternic majoritari. Aspectul

inclusiv ca profesor de muzică, fol-

un local amenajat pentru consu-

satului este tipic localităţilor siste-

clorist etc.) şi animează atmosfera

matorul de vin al secolului XXI. O

matizate din Banat, cu trama stra-

şi în localul propriu, în serile zilelor

noutate în întreaga regiune este

dală rectangulară. Se mai întâlnesc

de vineri şi sâmbătă. Meniul este

wine dispenser-ul (sau „enomat”),

încă vechi case cu fronton îngust,

axat pe bucătăria bănăţeană. Cum

care serveşte automat cantităţi

tipice încă din secolul al XVIII-lea

aceasta are carnea de porc drept in-

mici de vin din întregul sortiment,

şi încă foarte populare până pe la

gredient principal, adevărată „bom-

fără a mai fi nevoie de cumpărarea

jumătatea secolului XX. Facilităţile

bă calorică”, mai există şi preparate

întregii sticle.

existente la Peciu Nou (restaurant,

din carne de pui sau peşte şi chiar

magazine) sunt folosite frecvent
de către turiştii porniţi în explora-

15. Peciu Nou

rea zonei, existând câteva puncte de interes: rezervaţia naturală

Satul Peciu Nou, astăzi centru al

„Sărăturile de la Diniaş” (vegetaţie

comunei omonime, este aşezat în

halofilă), Cula de la Ciacova, reşe-

plină zonă de câmpie, în Pusta Ba-

dinţa Mocioni, mausoleul şi podul

natului. Din punct de vedere geo-

vechi de la Foeni etc.

morfologic, este o zonă de divaga•◊•

ţie a Timişului şi Begăi, extrem de
plană, ceea ce a avut consecinţe şi
asupra peisajului. Până pe la jumă-

Restaurant „La Cetate”

tatea secolului al XIX-lea, zona era

307310 Peciu Nou nr. 165,

foarte mlăştinoasă – şi astăzi mai

Judeţ Timiş

există în împrejurimi mici supra-

GPS: 45.602032 N, 21.055346 E;

feţe acoperite cu stuf sau papură,

N 45°36.1 24’ E 021°03.315’

şi „braţe moarte” ale Timişului sau

Telefon:

Begăi. Localitatea este amintită

+40 722/233-943

pentru prima oară în anul 1333, în-

+40 769/624-025

tr-o listă de dijme papale. În 1521

E-mail:

cetatea „Ujbech” a fost atacată

silvana_227@yahoo.com

de o armată turcească condusă

www.restaurantlacetate.ro

de Mohamad beg. Cetatea este
amintită iar în 1571, când din nou

Orar: luni-joi 10-17;

le provoacă necazuri turcilor; între

vineri-duminică 10-24.

timp, ei deveniseră stăpânitori în
Banat, dar la cetate se adăposteau

Restaurantul „La Cetate” este situat

lotrii. După 1722 în Peciu Nou sunt

în centrul localităţii. Cea mai mare

câteva feluri de paste şi pizza. Ori-

colonizate primele familii germa-

parte a meselor este situată în spa-

cum, highlight-urile meniului sunt

ne; vreme de peste două secole,

ţiul generos de la subsol, destinaţia

ciorba de fasole în coajă de pâine şi

germanii au constituit majoritatea

iniţială a acestor spaţii fiind acela de

scăricica de porc cu sos picant, iar

populaţiei. Exodul populaţiei ger-

loc de depozitare a cerealelor. Pro-

ca garnituri remarcăm „crumpii în

mane a început în anii 1970 şi s-a

prietarul este un talentat cântăreţ

plec”, cartofii sârbeşti (în fond, sa-

accelerat mult în primii ani de după

de muzică populară (cu o experi-

tele Diniaş şi Sânmartinu Sârbesc,

Revoluţie, astfel că românii au de-

enţă vastă şi activitate îndelungată,

ce ţin de comuna Peciu Nou, adă-

16

postesc şi azi comunităţi de sârbi)

tească masiv aici pentru amenaja-

Crama Val D‘Or situată chiar pe

şi diferite tipuri de pilaf de orez. Mai

rea faimosului parc cu promenadă

culmea dealului amintit mai sus,

remarcăm şi pieptul de pui cu sos

acoperită. Chiar dacă acesta nu

oferă prin poziţia sa privilegiată o

de vişine – după cunoştinţele noas-

mai este îngrijit ca odinioară, sunt

vastă panoramă asupra Câmpiei

tre, sosurile dulci au intrat în gastro-

splendizi platanii seculari şi nelip-

Banatului, până la Dealurile Vâr-

nomia bănăţeană pe filieră germa-

sitele „Mariana” - numele generic

şeţului, ce se observă cu claritate

no-şvăbească. La desert, sugerăm

cu care copiii alintă numeroasele

spre sud-vest. De această poziţie

„plăcinta cu ludaie”.

veveriţe din parcul de la Buziaş.

remarcabilă beneficiază şi via, fe-

Câteva hoteluri au fost modernizate

rită de inversiunile termice ce ge-

(piscine acoperite, centre spa etc.).

nerează ceaţă în zona de câmpie

Terenurile cu viţă de vie ale Buzi-

de la poale.

16. Buziaş

aşului nu au fost complet neglijate
Oraşul Buziaş este situat în zona

după instaurarea regimului comu-

În incintă se află şi capela catolică

de contact a Câmpiei Banatului cu

nist; totuşi, proprietatea de stat a

a viticultorilor, ridicată la începutul

Dealurile Silagiului. Centrele vitico-

dus şi aici, în timp, la probleme –

secolului XX şi renovată de curând;

le mai importante: Buziaş, Silagiu şi

este cunoscută decăderea viticul-

găsim aici o statuie a Sfântului Ur-

chiar Bacova. Localitatea Buziaş a

turii româneşti sub Ceauşescu, mai

ban, ocrotitor al viilor. Soiurile cul-

fost menţionată pentru prima dată

ales din punct de vedere calitativ.

tivate sunt: Chasselas, Merlot, Ca-

în 1321, în vremea domniei lui Carol

După anul 2000 investitorii străini

bernet Sauvignon, Burgund; aceste

Robert de Anjou (la acel moment,

au adus din nou speranţa pentru

vinuri se pot degusta sau cumpăra

regele maghiar îşi avea reşedinţa

producţia de vinuri de calitate. Viile

de la cramă. Crama şi via sunt strâns

la castelul de la Timişoara). Izvoa-

Buziaşului sunt situate îndeosebi

legate de activitatea Fundaţiei But-

rele cu apă minerală, probabil cu-

pe versantul vestic al culmii dealu-

tenberg; proprietarul german de la

noscute şi în unele dintre etapele

lui dintre Buziaş şi Silagiu.

anterioare de existenţă a localităţii,
•◊•

au fost redescoperite în perioada
1796-1805, stârnind interesul autorităţilor (şi, ulterior, al investito-

Crama Val D’Or

rilor).

Adresă: fără stradă (afară din lo-

Primul sezon balnear se deschide

calitate, pe dealul dintre Buziaş şi

la 1811, şi astfel Buziaşul devine

Silagiu)

staţiune balneară, bazată pe utili-

De la jumătatea drumului Buziaş-

zarea apei provenite din patru iz-

Silagiu

voare. La mijlocul secolului al XIX-

(DJ572 Buziaş-Berzovia) se deschi-

lea la Buziaş ajunge un grup mixt

de un drum de pământ la stânga

de colonişti – germani şi maghiari,

(est), cca. 1,5 km până la cramă.

aceştia având în comun faptul că se

GPS: 45.621001 N, 21.622081 E

ocupau cu viticultura. Totuşi, faima

Telefon:

ca staţiune a depăşit-o mereu pe

+40 730/870-853

cea de centru viticol, aducând aici

E-mail:

vizitatori de talia lui Franz Joseph

ely_titca@yahoo.com

(1898). În 1906 staţiunea ajunge
în proprietatea familiei lugojene

Orar: crama este deschisă doar pe

Muschong. Ea îşi permite să inves-

bază de anunţare prealabilă.
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A adus mai ales specii arborescen-

info@hotel-stejarul.ro

te din America de Nord (mai multe

www.hotel-stejarul.ro

specii de nuc american şi de stejar
american) şi Asia; se remarcă şi ar-

Orar: zilnic, 11,00 – 24,00

borii de lalele, Ginkgo biloba, multe
specii de magnolii şi de conifere

Micul hotel se află chiar lângă in-

puţin cunoscute în Europa. Parcul

trarea în parcul dendrologic de la

se întinde azi pe 60 de hectare,

Bazoşu Nou. Restaurantul hotelului

având statut de rezervaţie natu-

dispune de 90 de locuri în interior

rală; pot fi văzuţi aici cca. 800 de

dar şi de o terasă umbroasă, ide-

crama Val D‘Or sprijină şi o casă de

taxoni, provenind de pe cinci conti-

ală pentru servit masa în zilele de

copii din Buziaş.

nente, vedeta parcului fiind un ste-

vară. Localul este axat pe prepa-

jar cu vârsta de circa 500 de ani.

rate din carne de vânat, îndeosebi

La începutul secolului XX, contele

din carne de căprior şi mistreţ. În

Ambrozy avea o locuinţă („castel”)

Lunca Timişului există, de altfel,

şi în parcul de la Bazoş.

fondul cinegetic de la Chevereş iar

Satul este situat în lunca dintre

Se spune că, după demolare, că-

prin intermediul proprietarilor re-

Bega şi Timiş, iar faimosul parc

rămizile acestuia au fost folosite

staurantului se pot organiza şi par-

dendrologic dă şi o notă de farmec

pentru ridicarea caselor celor 46

tide de vânătoare în judeţ.

natural împrejurimilor.

de familii de colonişti din Ardeal.

17. Bazoşu Nou

Şi de edificarea castelului se lea-

Totuşi, este greu de încadrat re-

Bazoşu Nou este una dintre cele

gă o legendă: ambasadorul s-a în-

staurantul foarte strict la capitolul

mai tinere localităţi din Banat, fiind

drăgostit de o tânără balerină din

„restaurante vânătoreşti”, căci me-

înfiinţat abia în anul 1926 de către

New York şi deoarece aceasta nu

niul nu duce lipsă de fantezie. De-

familiile de ardeleni venite de la

a reacţionat la avansuri, contele

Tălmăcel, judeţul Sibiu.

Ambrozy şi-a căutat consolarea în
castelul din romanticul parc.

Terenul noului sat aparţinuse an•◊•

terior contelui Ambrozy (cel care
deţinea şi castelul de la Remetea
Mare). Parcul Dendrologic este un

Hotel „Stejarul”

arboretum ce s-a dezvoltat în pe-

307351 Bazoşu Nou nr. 123

rioada 1909—1914 dintr-o pădure

(accesul auto este de pe E70, din

naturală de stejar. În perioada re-

localitatea Remetea Mare, apoi pe

spectivă, contele Ludovic Ambrozy

DJ609 Remetea Mare-Bucovăţ-Ba-

era ambasadorul Imperiului Aust-

zoşu Nou)

ro-Ungar în Statele Unite; în aceas-

GPS: 45.752044 N, 21.424971 E;

tă funcţie, a avut acces la arbore-

N 45°45.124’ E 021°25.493’

tum-ul Universităţii Harvard de

Telefon, fax:

unde a selectat specii valoroase

+40 256/296-269

pentru a le planta pe un teren de-

E-mail:

semnat din Lunca Timişului.

liviu.ghenciu@hotel-stejarul.ro,
18

•◊•

serturile sunt savuroase şi frumos

croaţi „şocaţi” sau „şocâţi” (posibil

decorate. În pensiune se găsesc 20

ca primii să fi sosit aici deja pe la

de camere duble, cu nivel de patru

1650 din Bosnia, conduşi de călu-

Cramele Recaş

stele şi un sector de relaxare/spa

gări franciscani), iar mai târziu, în

(S.C. Cramele Recaş S.A.)

( jacuzzi, saună uscată, masaj). De

secolul al XIX-lea, este consem-

307340 Recaş, Complex de Vinifica-

asemenea, se pot închiria şi bici-

nată şi comunitatea maghiară. În-

ţie CP1 (la cca. 3 km nord-est de lo-

clete celor dornici de a profita de

tre timp, asanarea mlaştinilor din

calitate, pe DJ609E spre Stanciova)

absenţa traficului în această zonă

lunca Begheiului a îmbunătăţit

GPS: 45.826975 N, 21.525908 E;

de luncă.

simţitor condiţiile de viaţă în zona

N 45°49.650’ E 021°31.512’

Recaşului. La 1910 trăiau în Recaş

Telefon:

9 grupuri etnice diferite, nici unul

+40 256/330-100,

nefiind majoritar.

+40 256/330-296

18. Recaş

E-mail: office@recaswine.ro
Recaşul este unul dintre cele mai

Nu este cert când s-au aşezat ro-

tinere centre urbane ale judeţului

mii la Recaş; pe de o parte se bă-

Timiş, fiind declarat oraş în anul

nuieşte că şi aceştia au un trecut

Program de vizitare: doar pe baza

2004. Localitatea este însă mult

de câteva secole în localitate, pe

rezervărilor prealabile.

mai veche. Probabil că a fost iniţial

de altă parte, dovezi despre sosi-

o aşezare slavă, „reka” însemnând

rea lor există doar din anii 1926-

Cramele Recaş reprezintă cel mai

râu.

1930.

mare producător de vin din zona

Viticultura a jucat în toată aceas-

de vest a României. Viile socie-

Diferite studii plasează existen-

tă perioadă un rol important, deşi

tăţii se întind pe 700 de hectare.

ţa aşezării încă dinainte de anul

au mai existat şi alte activităţi: fa-

La Recaş se produc atât soiurile

1000, dar prima atestare este din

brica de cărămidă funcţiona deja

roşii (Fetească Neagră, Burgund,

perioada Regatului Maghiar, din

din 1894, exista şi o fabrică de si-

Merlot, Pinot Noir, Cabernet Sau-

1319. În 1359 regele Ludovic cel

fon şi o moară, la 1902 se tipărea

vignon şi Syrah/Shiraz) cât şi cele

Mare colonizează mai multe fami-

un ziar; ca element deosebit, din

albe (Pinot Gris, Riesling, Fetească

lii de moldoveni transfugi, iar pes-

2004 există şi un teren de golf în

Regală, Sauvignon Blanc, Chardon-

te doar trei ani aduce şi colonişti

localitate.

nay, Muscat). Gamele de vinuri

www.recaswine.ro

produse urcă dinspre „entry level”

bulgari. Prima menţiune a viticulturii este din 1447 (într-un act de

Zona este prielnică viticulturii, vii-

spre top, astfel: Schwaben Wein,

vânzare-cumpărare a unei vii), iar

le întinzându-se din vechime mai

Castle Rock, V-Legend of Transy-

apoi, la 1470, este menţionat ca

ales pe dealurile de la nord de

„oppidum”, adică târg cu rol coor-

localitate, beneficiind de expozi-

donator al localităţilor învecinate.

ţia sudică, spre valea Begăi. Viile
proprietate familială au fost na-

După 1718 Recaşul se modifică ra-

ţionalizate, viile de stat fiind însă

dical. Sosesc mai multe valuri de

neglijate după 1989. Renaşterea

colonişti, cei mai mulţi fiind ger-

viticulturii s-a făcut, ca peste tot în

mani, ce se stabilesc aici în valuri

România post-decembristă, abia

succesive. Tot în secolul al XVIII-lea

în ultimii ani, când un investitor

sunt aduşi şi croaţii – aşa-numiţii

englez a cumpărat vechea cramă.
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19. Petrovaselo

satul a avut circa 1000 locuitori,
dar astăzi mai găsim doar circa

Satul este aşezat în zona Dealuri-

300, dintre care aproximativ 60%

lor Lipovei, la nord-est de oraşul

sunt sârbi. Satul este surprinzător

Recaş. Accesul se face prin satul

de pitoresc, cu multe case vechi.

Şuştra (3 km drum neasfaltat, bine
întreţinut), dar nu recomandăm

Se pot face plimbări frumoase pe

accesul direct din Recaş (cca. 6.5

dealuri, spre alte sate din vecină-

km, drum neasfaltat şi în stare

tate, trecând peste pajişti şi prin

precară).

vechi păduri de stejar.
•◊•

Toponimia este clar de origine slavă: „satul lui Petru”. Este greu de
spus dacă primii locuitori au fost

Crama Petro Vaselo

sârbi sau români aflaţi sub jurisdic-

(S.C. Vigna S.R.L.)

ţia ecleziastică a bisericii ortodoxe

307346 sat Petrovaselo nr. 230

sârbe.

GPS: 45.826975 N, 21.576049 E;
N 45°49.652’ E021°34.529’

lvania, Cocoşul, La Putere, Sole,

Nici varianta ca întemeietorii sa-

Telefon:

tului să fi fost croaţi nu poate fi

+40 256/307-048,

exclusă, căci satul este menţio-

+40 728/135-058,

nat pentru prima oară în anul 1359

+40 726/398-707

sub numele de „Horvathpeturfal-

E-mail:

va”.

petrovaselo@petrovaselo.com
www.petrovaselo.com

Solo Quinta (alb, un cupaj de cinci
vinuri ce a câştigat în 2011 Marele

Între Dealurile Lipovei mai există

Premiu la Paris – un fel de „Oscar”

şi azi câteva asemenea mici co-

Orar:

al vinurilor) şi Cuvée Überland (un

munităţi de sârbi (Cralovăţ, Luca-

luni-vineri, 09,00-17,30; În cazul

vin roşu deosebit, cupaj de Merlot,

reţ, Stanciova, Remetea Mică), iar,

vizitelor în afară de program, ru-

Fetească Neagră şi Cabernet). Cra-

în trecut, probabil că ei erau mult

găm preaviz cu o săptămână îna-

mele Recaş se numără printre cei

mai numeroşi – la un moment

inte.

mai mari producători şi exportatori

dat se vehicula chiar denumirea

de vinuri din România, livrându-şi

de „Muntenegrul Bănăţean” (Ba-

Crama ocupă 4000 metri pătraţi

produsele în peste 20 de ţări. Sunt

natska Crna Gora) pentru această

şi este dotată ultramodern. Din ce-

angajaţi oenologi renumiţi din Afri-

zonă deluroasă. Localitatea şi-a

le 175 de hectare în proprietate,

ca de Sud sau Australia.

continuat existenţa şi în perioa-

doar 42 de hectare sunt cultiva-

da stăpânirii turceşti din Banat

te cu struguri din soiurile: Merlot,

(1552—1718).

Pinot Noir, Cabernet Sauvignon,

Centrul de vizitare are şi trei mari

Chardonnay şi Riesling Italian. De-

spaţii subterane – aflate la 9 metri
sub panta dealului. La degustările

După ce împăratul Iosif al II-lea

şi suprafaţa cultivată nu este foar-

de vin pot lua parte până la 150 de

a început să vândă proprietăţile

te mare, compoziţia solului şi gra-

oaspeţi concomitent.

din Banat, Petrovaselo a cunoscut

dul de umiditate diferă foarte mult,

Cramele au două magazine proprii

numeroşi proprietari feudali, mari

astfel încât soiurile au fost alese

pe strada principală din Recaş.

moşieri. În perioada 1890-1900

pentru fiecare plantaţie în parte.

20

Toate lucrările în vie sunt făcute

sunt definitori pentru împrejuri-

manual, iar numărul tratamentelor

mile oraşului Caransebeş. Chiar la

este redus acordându-se un res-

poalele acestor munţi se află satul

pect deosebit mediului înconjură-

Borlova, un vechi sat de „gugulani”

tor. Aceeaşi filosofie se regăseşte

(denumire populară dată locuito-

şi în întreg procesul de vinificaţie.

rilor români din satele culoarului

Soiuri de vin: Alb de Petrovaselo

Timiş-Cerna) atestat pentru prima

(Chardonnay), Roşu de Petrovase-

dată în 1467. La sfârşitul secolului

lo (Cabernet Sauvignon), Maletine

al XVIII-lea, localitatea a fost inclu-

(Chardonnay pe teren calcaros),

să în regimentul de graniţă româ-

Otarniţa (Pinot Noir), Ovaş (Mer-

no-bănăţean, folosite de Habsburgi

lot, Cabernet Sauvignon, pe ver-

pentru apărarea sensibilei graniţe

sant estic) şi, nu în ultimul rând,

sud-estice a imperiului.

Bendis Brut (spumant rosé, Pinot
Noir).

La ora actuală, satele de gugulani
sunt vestite în Banat pentru producţia de ţuică de prună de bună
calitate, precum şi pentru brânza
de oi. Borlova dispune de o supra-

se mai servesc iarna, uscate sau

faţă însemnată de păşuni alpine în

ca excelent magiun, numit în zonă

Munţii Ţarcu, folosite pe perioada

„picmez”. De la oaie provin speci-

verii de stânele borlovenilor.

alităţile de brânză, absolut excepţionale.

Satul Borlova este ultima localitate
pe drumul spre staţiunea de schi

La pensiunea familiei Musteţa, re-

Muntele Mic.

ţetele tradiţionale înseamnă mult
mai mult decât mămăligă şi sar•◊•

male, deşi şi acestea sunt, la Borlova, foarte gustoase. Respectând

Pensiunea „Casa Freantz”

calendarul gastronomic, prepara-

327406 Borlova, Nr. 268

tele sunt întotdeauna în ton cu se-

GPS: 45.371979, 22.348648

zonul. Multe mâncăruri sunt gătite

(N 45° 22.300‘ E 22° 20.942‘)

la ceaun, în porţii generoase.

Telefon:
+40 721 426128

Vara este sezonul ideal pentru dru-

E-Mail: zaharia@k.ro

meţii la Cuntu sau la Vârful Ţarcu,

20. Borlova
„Marginea” Banatului în partea sa

dar şi pentru strângerea fructelor
Orar:

de pădure din Valea Sebeşului sau

non-stop, cu rezervare prealabilă

de pe culmea Vârciorovei,

pen-

siunea fiind un excepţional punct

estică este constituită de culmile
înalte ale Carpaţilor Meridionali.

„Casa Freantz” este aşezată pe

de plecare. Primăvara oaspeţii pot

Munţii Ţarcu, cu altitudini care

strada principală a satului Borlova.

descoperi pajiştile cu narcise săl-

depăşesc frecvent 2000 metri şi

În centrul ofertei sale se află pre-

batice de la Zerveşti sau pot urca

sculptaţi de gheţarii cuaternari,

paratele din prune şi oaie. Prunele

la ruinele cetăţii medievale de la

21

Turnu Ruieni. Iarna se pot practica

Evoluţia ascendentă a fost stopată

casă”) şi zeci de sticle de vişina-

sporturi de sezon pe pârtiile de la

brusc de emigrarea masivă a pe-

tă şi afinată aşteaptă iarna, care la

Muntele Mic – la întoarcere vă va

milor în primii ani de după 1990.

Brebu Nou aduce şi zăpezi de doi

aştepta cu siguranţă o ţuică aro-

Brebu Nou este astăzi un sat de

metri.

mată.

vacanţă cu case frumoase ce
aparţin însă orăşenilor ce vor să

La Pensiunea „167” vin mulţi oas-

evadeze din agitaţia urbană.

peţi din străinătate, mai ales la

21. Brebu Nou

concursul de moto-enduro ”Endu•◊•

RoMania”. Adesea se organizează cina la foc de tabără, în curtea

Brebu Nou este unul dintre satele de munte ale Banatului ( jud.

Pensiunea „Brebu Nou –

Caraş-Severin), situat în Munţii

Weidenthal 167”

Semenic la cca. 900 - 1000 me-

327050 Brebu Nou Nr. 167

De asemenea, oferta cuprinde

tri altitudine. În imediata apropiere

GPS: N 45° 13.723‘ E 22° 08.411‘

pachete de turism sportiv şi de

se află lacul de acumulare „Trei

Telefon:

aventură (mountain-biking, nordic

Ape” ale cărui golfuri intră adânc

+40 722/392-884

walking), ca şi tabere de creaţie,

între versanţii împăduriţi, aseme-

E-Mail:

şcoli de vară (psihologie, medicină,

nea unor fiorduri. Peisajul foarte

info@enduromania.net

pitoresc este excepţional pentru

www.enduromania.net/en/index.

turismul activ, îndeosebi ciclotu-

php?id=216

pensiunii.

rismul şi drumeţia sunt populare
printre vizitatorii zonei.

Orar:
non-stop, cu rezervare prealabilă

Satul Brebu-Nou face parte din
grupul de localităţi înfiinţate la în-

Restaurantul pensiunii oferă o ga-

ceputul secolul al XIX-lea de către

mă diversă de preparate, mai ales

coloniştii de etnie germană numiţi

cele specifice zonei – de exemplu

„pemi”, datorită regiunii de origine

cu ciuperci, Munţii Semenic fiind

– Boemia (azi în Cehia). Satul „We-

vestiţi pentru ciupercile sălbatice

identhal” a fost înfiinţat în 1828

comestibile.

efectiv în mijlocul pădurii (în apropiere se mai află şi azi cele mai

Cele

bătrâne păduri de fag din Europa).

sunt: ciorbă de gulii, supă cremă

Coloniştii au depus multă muncă

de ciuperci, plăcinte cu varză sau

pentru a „curăţa” locul viitorului sat

spanac, mâncare de gălbiori, ciu-

pentru a-şi ridica primele locuinţe,

perci umplute, muşchiuleţ umplut

solul de pădure nefiind nicidecum

cu legume, cotlet de porc pe pat

potrivit pentru agricultură.

de legume şi sos „Brebu”, tort cu

mai

apreciate

specialităţi

mere, prăjitură cu fructe şi spumă
Demoralizaţi, oamenii au părăsit

de fructe de pădure. O parte im-

satul în 1833 (nu a mai rămas ni-

portantă a meniului constă în pre-

artă) şi acţiuni de team-building.

meni în sat) şi au plecat în satele

paratele de iarnă tradiţionale: sute

Locaţia are circuit închis, pentru

de câmpie, dar majoritatea locui-

de borcane de murături, zacuscă

rezervarea unei mese clienţii sunt

torilor s-au reîntors după 1-2 ani.

de vinete şi gemuri (care sunt „de

rugaţi să sune în prealabil.
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22. Moldova Nouă
Defileul Dunării este una dintre

com, cabanadunareamoldovano-

prăjit în bere, iar din lista de supe

ua@yahoo.com

şi ciorbe, recomandăm ciorba de

www.pensiuneadunarea.ro

peşte. Celor care nu sunt entuzi-

cele mai spectaculoase zone na-

asmaţi de mâncărurile cu peşte le

turale din Europa. În drumul său

stau la dispoziţie preparate cu car-

către mare, Dunărea întâlneşte aici

ne de pui, porc sau vită.

pentru ultima oară munţii, tăind un
defileul adânc, lung şi sălbatic, ce

23. Sremski Karlovci
(Karlowitz)

a stârnit imaginaţia oamenilor din
cele mai vechi timpuri. Zona este
denumită şi „Porţile de Fier ale Dunării”. Albia Dunării prezintă variaţii

Sremski Karlovac se situează pe

mari de la un sector la altul: în zo-

colinele Fruška Gora, la 57 de ki-

nele mai largi ajunge la patru kilo-

lometri de Belgrad şi 11 kilometri

metri lăţime, în zonele strâmte la

de Novi Sad. Acesta este un orăşel

doar 200 metri, fiind mărginită de

sârbesc care, în ciuda repetatelor

versanţi calcaroşi abrupţi şi stân-

incendieri şi prădări de-a lungul

coşi. Oraşul Moldova Nouă se af-

secolelor, a supravieţuit graţie bo-

lă în unul dintre sectoarele mai lar-

găţiei evenimentelor istorice şi a

gi. Pe baza numeroaselor artefacte

multitudinii mărturiilor istoriei cul-

găsite, se presupune că romanii au

turale. Dezvoltarea cronologică a

avut un castru renumit în zonă. În

Orar: zilnic 09,00 – 24,00.

secolul al XVIII-lea au apărut două

Sremski Karlovac poate fi urmărită din cele mai vechi timpuri. Ka-

mici aşezări de mineri - „Boşneac”

Locaţia este situată la nord-vest de

lakača, Laka Staza, Selište sunt lo-

pe Valea Mare şi „Baron” pe Va-

Moldova Nouă, pe culmea Dealului

curi cunoscute ale culturii neoliti-

lea Baronului, cele două contopin-

Prva Reka (Pârva Reca), oferind o

cului. Capitolul cel mai semnifica-

du-se, astfel că abia în 1777 este

panoramă largă asupra acestui sec-

tiv al istoriei Sremski Karlovac şi a

menţionată „Neu Moldova”, aşeza-

tor al Dunării. Accesul se face de pe

sârbilor din Voivodina este secolul

tă în zona montană, la cca. 3 km de

DN57, la jumătatea distanţei dintre

al XVIII-lea. Sremski Karlovac a de-

Dunăre. În paralel, pe malul Dunării

Moldova Nouă şi satul Măceşti un

venit centrul vieţii publice, politice,

(pe câmpia din zona portului de

indicator semnalizează drumul se-

educaţionale şi culturale al sârbilor

azi) a apărut Moldova Veche, loca-

cundar ce urcă dealul spre pensiu-

stabiliţi la nord de râurile Sava şi

litate ce este azi înglobată oraşului

ne (cca. 300 metri, pensiunea este

Dunărea. Orăşelul are astăzi doar

Moldova Nouă.

vizibilă de pe DN57). Specialităţile

9.000 de locuitori, dar în ciuda nu-

localului sunt cele din peşte, înde-

mărului mic de suflete, ocupă un

osebi şalău, somn şi crap – în func-

loc important în istoria, cultura şi

ţie de sezon şi de norocul pescari-

spiritualitatea sârbă.

•◊•

Pensiunea „Dunărea”

lor locali, varietatea fiind mult mai

325500 Moldova Nouă,

mare; puteţi suna înainte pentru a

Str. Prva Reca f.n

vedea ce peşte este inclus în ofer-

GPS: 45.367667N, 22.351116E

ta zilei respective. Calitatea prepa-

Vinarija Živanović

Telefon:

ratelor este garantată nu doar de

(Crama Živanović)

+40 255/540-008

prospeţimea peştelui, ci şi de re-

21205 Sremski Karlovci,

E-Mail: mira.radovancovici@yahoo.

ţetele folosite – de exemplu, somn

Mitropolita Stratimirovića 86/b
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•◊•

Telefon:

vârf. Crama Dulka a fost renovată şi

voivodiniene (plăcintă, plăcintă re-

+381 63/ 528-155

transformată în muzeu în 2007.

gală, cozonac cu mac şi cu nucă,

Fax: +381 21/ 881-071

plăcintă cu ludaie, rasol de vită

E-Mail: email@email.com

cu 5 feluri de sos, ruladă de viţel,

www.muzejzivanovic.com
Muzeul apiculturii şi podgoria familiei Živanović au un trecut de peste
200 de ani. În beciurile podgoriei
se produc şi se îngrijesc cele mai
nobile vinuri de soi din Sremski
Karlovci – Ausbruch, Bermet, Riesling.

24. Čenej

zgârci cu caimac, fripturi pripite ca
la cătun, dovlecel umplut).

Čenej este una din cele mai întinse
localităţi de cătune din Voivodina
şi se află lângă şoseaua principală

25. Bački Vinogradi

Novi Sad-Subotiţa.
Bački Vinogradi este situat în dis•◊•

trictul Bačka de Nord al Voivodinei,
în partea estică a comunei Subo-

Salaš 137

tica. La formarea sa, localitatea a

(Cătunul 137)

purtat pentru o perioadă de timp şi

21233 Čenej,

numele de Rúzsaháza, după nume-

Međunarodni put бб

le unui afacerist evreu, Rózsa, om al

Vinarija Dulka (Podgoria Dulka)

Telefon: +381 21/714-497

lui Ormódi Béla, care a cumpărat şi

21205 Sremski Karlovci,

Fax: +381 21/714-501

parcelat o parte a pustei nisipoase

Poštanska 8

E-Mail: info@salas137.rs

aflate în proprietatea familiei Kárász.

Telefon: +381/ 21 571-711

www.salas137.rs

Până în 1946 este Királyhalom sau

•◊•

Királyhalma, apoi Bácsszőlős..

Fax: +381 21/ 881-579
E-Mail: dulka@eunet.com

Cătunul 137 este un loc unic pentru

www.dulka-vinarija.com

cei ce doresc să savureze bucate şi

•◊•

băuturi ca la mama acasă, într-un
Familia Dulka se ocupă de enologie

spaţiu original, alături de muzică

MR Vinogradi doo Palić

din 1920. Oferta cuprinde: vin, ber-

etno voivodiniană. Oferta restau-

24413 Bački Vinogradi

met, cognac şi răchie de calitate de

rantului cuprinde feluri tradiţionale

Telefon: + 381/24 753-232
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Fax: + 381 24/753-232

Castelul Vinului a fost construit în

ţa a constatat doar în 1823 efectele

www.visitsubotica.rs

2001, hotelul şi restaurantul este

terapeutice ale apei. După aceasta

Via de Cadarcă de şapte hectare

înconjurat de vie. Cetatea Vinu-

a urmat o dezvoltare intensă, au

a fost plantată între 2005 şi 2007.

lui oferă cazare, o bogată paletă a

fost construite băi separate pen-

Între vii se găseşte pivniţa, cu o ca-

mâncărurilor voivodiniene, precum

tru doamne şi pentru domni şi o

pacitate de 50 de mii de hectolitri,

şi degustări de vin.

gară proprie în 1886. În parc s-au

iar în cătunul de lângă pivniţă există

ridicat vile, hoteluri, iar pentru dis-

posibilitatea degustării de vinuri pe

tracţia oaspeţilor, orfeul - cabaret

baza programării prealabile.

Vigadó.
Era legat de Subotiţa cu traseu
de tramvai. S-au înfiinţat cluburi
de iahting, canotaj, tenis, graţie în
principal Dr. Vermes Lajos, care a
organizat în 1894 – cu doi ani înaintea primelor Jocuri Olimpice Moderne (Atena) - aici la Palici, olimpiada anticipată. Palici a păstrat
aproape totul din arhitectura sfârşitului secolului XIX şi începutului
secolului XX şi astăzi este un punct
de atracţie turistică excelent şi
preferat.

26. Hajdukovo
•◊•
Hajdukovo este un sat din împreju-

27. Palić (Palici)
Vinarija Zvonko Bogdan

rimile Subotiţei (Subotica), nu departe de lacul Palici (Palićko jezero).

Numele localităţii Palić este ates-

(Podgoria Zvonco Bogdan)

Este renumit pentru cultura fructe-

tat documentar pentru prima oară

24413 Palić, Kanjiški put 45

lor şi a viţei de vie, precum şi pentru

în 1462, apoi, mai târziu, în 1580,

Telefon: + 381 24/4150-274

peisajul rural idilic şi vinurile de casă

1689 şi în 1782. Oastea lui Euge-

Fax: +381 24/4150-273

de calitate.

niu de Savoya şi-a ridicat tabăra pe

E-Mail:

malul estic al lacului în 28 septem-

info@vinarijazvonkobogdan.com

brie 1697. Aici a aflat de intenţiile

www.vinarijazvonkobogdan.com

•◊•

otomanilor, care ridicau un cap de

Vinski dvor

pod la Senta. De aici a pornit Euge-

Podgoria Zvonko Bogdan este în-

(Castelul Vinului)

niu de Savoya în marş forţat pentru

conjurată de 17 hectare de plantaţie

24414 Hajdukovo bb

a împiedica acest lucru, rezultatul

de viţă de vie, alte 9 hectare se si-

GPS: 46.1109234, 19.8285689

fiind strălucita victorie de la Senta.

tuează pe malul lacului Ludosko din

Telefon: +381 24/754-762

Johann Gottfried Liebernaut, me-

apropiere (Ludoško jezero). Aici sunt

Fax: +381 24/753-261

dicul şef al comitatului Bács a pro-

cultivate clonele celor mai alese so-

E-Mail:

movat încă din 1780 folosirea în

iuri, precum: Sauvignon Blanc, Pinot

vinskidvor.od@open.telekom.rs;

scopuri terapeutice a apelor lacului

Blanc, Merlot, Lemberger şi Caber-

www.vinskidvor.com

Palici, dar consiliul oraşului Suboti-

net Franc.
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transformă în Maria Theresiopolis,

E-Mail: office@dibonis.com

iar în germană, Maria Teresien-

www.dibonis.com

stadt. După ridicarea la rangul de
oraş liber regal, Subotiţa s-a dez-

Activitatea de bază a Podgoriei

voltat semnificativ. Consiliul orăşe-

DiBonis este vinificarea şi fierberea

nesc a organizat colonizarea mai

pălincii, precum şi oenoturismul. Pe

multor puste din împrejurimi, care

baza unei programări prealabile,

au rămas în paragină în vremurile

este posibilă vizitarea beciului cu

otomane. După instalarea dualis-

vinuri, precum şi degustarea de

mului, oraşul se dezvoltă dinamic,

vinuri şi rachiuri.

fapt reflectat de conectarea prin
calea ferată deja din 1869 cu lumea
mare. În 1896 s-a pus în funcţiu-

29. Kelebija

ne prima centrală electrică, iar cu

28. Subotica
(Subotiţa)

un an mai târziu, în 1897, Suboti-

Kelebija este un sat voivodinian din

ţa este legată prin linie de tramvai

vecinătatea Subotiţei, în apropie-

de Băile Palici, care a devenit lo-

rea punctului de trecere al frontie-

cul preferat pentru excursii al ora-

rei maghiaro-sârbe. Populaţia este

şului care devine tot mai burghez.

predominant maghiară. Este men-

În oraş se găsesc nenumărate clă-

ţionată pentru prima dată în 1297

diri Art Nouveau, dintre care cea

ca domeniu al nobilului maghiar Ke-

mai remarcabilă este Primăria.

lyb. Actualmente aşezarea este cunoscută pentru activitatea dezvol-

Prima atestare documentară a Subotiţei datează din 1391, când era

•◊•

tată de creştere a cailor, respectiv
pentru vinurile sale de calitate. Cea

menţionată sub numele „Zabotk”.
Teritoriul ei s-a aflat înaintea stă-

DiBonis Vinarija

mai importantă atracţie a localităţii

pânirii otomane în mâna Huniazi-

(Podgoria DiBonis)

este herghelia.

lor. Turcii au ocupat oraşul în 1542,

24000 Subotica, Tuk Ugarnice 14

fiind eliberat abia după 144 de ani,

Telefon: +381 24/546-067

în 1686. De-a lungul acestor vre-

Fax: +381 24/546 021

•◊•

muri de război regiunea s-a depo-

Vinski salaš Čuvardić

pulat, locuitorii refugiindu-se pe

(Cătunul vinului Čuvardić)

domeniile protejate ale sultanului.

24205 Kelebija,

Astfel, mare parte din cetăţenii din
Subotiţa şi-au găsit căminul la Szeged. După alungarea turcilor a început recolonizarea. Maria Tereza
i-a acordat în 1743 rangul de oraş
de câmpie şi ca urmare a fost denumit Sfânta Maria.
Împărăteasa îi acordă Subotiţei
(Sfânta Maria) în 1779 titlul de oraş
regal liber, iar denumirea latină se
26

Edvarda Kardelja 139

Pivniţele Šarić, afacere de familie,

acompaniaţi de muzica formaţiei

GPS: 46.197187, 19.607051

au fost înfiinţate în 2000 în zona

de tamburaşi. Meniul divers este

Telefon: +381 24/789-721,

dealurilor Telećka. Acestea cuprind

o mărturie a bucatelor şi băuturi-

+381 24/789-720

plantaţii de vie şi livadă pe terenul

lor excepţionale ale cătunelor din

E-Mail: jutkic@yahoo.com

Sombor, conţinând specialităţi ca:

www.vinskisalas.com

jumări, caltaboş, tobă, suncă, kulen.

Cătunul vinului Čuvardić oferă o
paletă bogată a vinurilor elaborate

31. Baja

din soiuri neaoşe şi mai noi, locul în
sine fiind un cătun tradiţional voivodinian. Vizita este condiţionată

Oraşul Baja se găseşte în partea de

de anunţare prealabilă.

sud a Ungariei, pe malul stâng al Dunării. Ca mărime, este al doilea oraş
al judeţului Bács-Kiskun, centrul mi-

30. Sombor

croregiunii Baja. Este un important

Oraşul Sombor se situează în partea nord-vestică a şesului Bačka.
La vest, comuna este despărţită
de Croaţia de către Dunăre, iar la
nord se învecinează cu Ungaria.
Lângă numele oraşului se ataşează
întotdeauna şi atributul de „cel mai
verde oraş din ţară”, de care locu-

propriu al familiei. Între produsele
lor găsim diferite vinuri şi rachiuri
de fructe.

port dunărean şi nod de transport.
Teritoriul oraşului de astăzi a fost locuit încă din preistorie şi, exceptând
epoca de fier, a şi rămas în permanenţă aşa; săpăturile arheologice au

Bakin Salaš
(Cătunul Bunicii)
25000 Sombor, Kozara 16
(Bezdanski put)

găsit urme din neolitic, din epoca de
bronz şi perioada migraţiilor. Din secolul al IV-lea, zona a fost locuită de
avari. După descălecare, a devenit

itorii săi sunt foarte mândri. Astăzi

un important loc de traversare flu-

Sombor este oraşul culturii şi al

vială. Prima atestare scrisă provine

evenimentelor, al pictorilor, birje-

din 1323. Denumirea este de origi-

lor, cozilor de bici, tamburaşilor, al

ne turcă, înseamnă taur; probabil

vechilor meşteşuguri, al cătunelor

i-a fost atribuit după primul stăpân,

şi al sportului. Semnificativa atrac-

Baja. În timpul ocupaţiei otomane,

tivitate turistică a oraşului Sombor

Baja a fost o însemnată fortificaţie

rezidă în bogatele comori piscicole

şi port, cu mai multe sute de case,

ascunse în apele Dunării, precum şi

moschee şi baie turcească. Dar la

în posibilităţile cinegetice găzduite

sfârşitul ocupaţiei, localitatea s-a de-

de pădurile ce se întind de la Bez-

populat. Între 1686 – 1690, aici s-au

dan la Apatin.

stabilit bosniaci refugiaţi din calea
Telefon: +381 25/462-032,

turcilor. Oraşul a fost eliberat de sub

+381 63/11-60-601

dominaţia otomană după recucerirea

Cătunul a fost construit încă în 1918,

Budei, devenind proprietatea visti-

Podrum Šarić (Pivniţele Šarić)

cu „sala galbenă, roşie şi albastră”

eriei. Baja a fost lovită de epidemie

25000 Sombor,

şi cu cerdac „de aur” închis cu gea-

de ciumă (1739), inundaţie (1751) şi

Čonopljanski put 15/D

muri, capacitatea sa fiind de 50 de

incendiu (1840). În ciuda acestora,

Telefon: +381 637/794-076

locuri. În ambianţa originală a că-

datorită transportului fluvial, în seco-

E-Mail: dragoslav.saric@gmail.com

tunului, oaspeţii se pot destinde,

lele XVIII - XIX a devenit unul din cele

•◊•

27

mai semnificative centre comerciale

rea tradiţiilor de familie cu cele mai

Koch Borászat

din Câmpia de Sud, dezvoltându-se

moderne tehnologii, se află într-un

(KOCH-VIN KFT.)

astfel şi în domeniul economic şi cul-

peisaj pitoresc, în vecinătatea ora-

(Podgoria Koch)

tural ca centru al zonei. După cel de-

şului Baja, în mijlocul unei plantaţii

6445 Borota, V. ker. 5

al II-lea război mondial, din 1945 şi

de struguri de 32 de hectare. Având

Telefon, Fax: +36 77/500-040

până la înfiinţarea în 1950 a judeţului

în vedere condiţiile din această

Mobil:

Bács-Kiskun, a fost din nou reşedinţă

zonă, propice producerii de vinuri

+36 30/278-7888,

de judeţ.

excepţionale din soiuri tradiţionale

+36 30/475-7174

maghiare, podgoria lor experimen-

Sümegi és fiai pincészet – Keller

tează în mod expres relansarea vi-

Kft. (Podgoria Sümegi şi fii)

nurilor maghiare uitate.

Drumul principal 51,

Aici pot fi găsite de la beciurile cu

sectorul km 153-154

budane de stejar tradiţionale, şi tan-

GPS: 46°14’4.95” N, 18°58’28.25” E;

curile cu instalaţie frigorifică ce per-

46.234708, 18.974515

mit fermentarea controlată, până la

Telefon, fax: +36 79/325-766

butoaiele de stejar afumat necesare

Mobil: +36 30/921-1152

maturării barrique, adică toată teh-

E-mail: info@sumegi.hu

nologia şi expertiza indispensabilă

www.sumegi.hu

producerii vinurilor nobile. Proprietarii pot afirma liniştiţi că în aroma
şi savoarea vinurilor lor se regăseşte
imensa grijă, priceperea şi tradiţia de
familie de peste o sută de ani.

E-Mail: info@kochboraszat.hu
www.kochboraszat.hu
Podgoria lor se află în zona vinicolă

32. Borota

Hajós-Baja, în vecinătatea comunei
Borota, lângă şoseaua principală

Comuna este situată în partea de

Baja-Kiskunhalas. În jurul pivniţe-

sud a Bács-Kiskun, la 26 de km

lor se află o suprafaţă de 20 ha de

de Baja şi 35 de km de Kiskunha-

viţă de vie, plantaţii tinere proprii,

las. Numele comunei Borota este

cu soiuri superioare. (Cadarca, Pi-

menţionat pentru întâia oară în

not Noir, Blauburger, Chardonnay,

1325, sub forma de Boroth. Ase-

Muscat Ottonel, Riesling de Rin,

menea celor mai multe aşezări ale

Cserszegi Fűszeres). Acest terroir

Câmpiei de Sud, a fost devastată şi

este una dintre perlele zonei vini-

de năvălirea tătarilor, şi de stăpâ-

cole. Datorită conţinutului ridicat în

nirea otomană. Teritoriul a fost po-

humus, calcar şi substanţe nutriti-

pulat de colonişti doar la începutul

ve al solului cernoziom din Bácska

secolului al X-lea; ei au sosit în pri-

de Sus, vinurile produse din stru-

Podgoria Sümegi és Fiai Pincészet

mul rând din zona Bácska de Jos.

gurii cultivaţi aici sunt caracteriza-

- Keller Kft. este definitorie pen-

Probabil aşezarea a fost atractivă

te de un bogat buchet de arome, o

tru zona viticolă Hajós-Baja, cu un

datorită livezilor cu recolte boga-

aciditate plăcută şi un conţinut al-

total de 50 de hectare de viţă de

te şi terenurilor care aveau nevoie

coolic ridicat. Producerea vinurilor

vie. Firma lor, născută din îmbina-

stringentă de stăpân.

albe şi rosé are loc cu tehnologia
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reductivă, în timp ce la vinurile ro-

34. Soltvadkert

19.399688243866
Telefon, Fax:+36 78/482-690

şii, după maturarea în budane mari
de stejar şi butoaie baricate, se mai

Aşezarea este situată în lunca dintre

Mobil:

efectuează şi maturare în butelie.

Dunăre şi Tisa, în vecinătatea Parcu-

+36 30/329-7556,

lui Naţional Kiskunsági, la intersecţia

+36 30/323-6029

drumurilor nr. 53 şi 54. Localitatea

33. Hajós

poartă numele de Soltvadkert din
anul 1900, înainte se numea Vadkert
(grădina cu vânat), indicând bogăţia de odinioară a faunei pădurilor şi
câmpiilor. Sârguinţa locuitorilor săi,
dublată de talent, s-a transmis de-a
lungul generaţiilor, creând o viticultură şi pomicultură înfloritoare. Şi astăzi, acestea asigură traiul majorităţii
localnicilor. Membrii Ordinului Cavalerilor Vinului Krämer Fülöp, întemeiat
de enologi şi prietenii vinului, îşi asumă ca misiune, dincolo de păstrarea
tradiţiilor, şi promovarea renumelui
vinurilor din Vadkert. Acestei misiuni
îi servesc diferitele competiţii enologice, prezentări de vinuri şi sfinţiri de

Mândria oraşului Hajós este Satul

vinuri. Respectul pentru viţa de vie şi

Beciurilor, constituit din aproape

vin este reprezentat chiar şi de două

1300 de crame. Satul Beciurilor este

statui. La începutul anilor 1990 Solt-

compus din străzi regulate, forma-

vadkert a devenit unul din centrele

te din crame şi din beciurile de sub

microregiunii, motiv pentru care în

ele, săpate în loess. Fiind compact,

anul 1993 a obţinut statutul de oraş.

este cel mai extins din această ca-

După schimbarea regimului, au fost

tegorie. Atmosfera străzilor şerpui-

demarate numeroase afaceri priva-

toare, a cramelor minuscule şi sa-

te, fiind înfiinţate unităţi moderne,

vuroasele vinuri, recunoscute până

mai ales în domeniul prelucrării ma-

departe, oferă o experienţă de ne-

selor plastice.

uitat vizitatorilor. Soiuri tipice: Ca•◊•

bernet, Blauburger, Cadarca, Pinot
Gris, Cserszegi Fűszeres.

E-Mail: info@frittmann.hu

Şi sărbătoarea oraşului este legată

Frittmann Pincészet

de vin. Sărbătoarea Vinului organi-

(Podgoria Frittmann)

zată anual de ziua Sf. Urban, în ul-

Frittmann Borászat és Borház

Vinurile

timul sfârşit de săptămână al lunii

6230 Soltvadkert,

MANN sunt produse de o asociaţie

mai, cuprinde manifestări culturale

Eötvös utca 5

familială. Obiectivul primordial al

ce atrag un public de ordinul mi-

GPS: 46°34’37.74” N 19°24’25.79”

asociaţiei a fost acela de a produce

ilor.

E; 46.577669015736

vinurile din cele mai calitative so-
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www.frittmann.hu
purtând

marca

FRITT-

iuri selecţionate din regiune. Marea

Familia Font s-a ocupat de viticul-

aromele ungureşti şi cu vinurile fo-

parte a vinurilor albe şi rosé este

tură şi vinicultură de-a lungul mai

coase ale Câmpiei de Sud, în atmo-

produsă prin tehnologie reducti-

multor generaţii, continuându-le şi

sfera plăcută a muzicii lăutăreşti.

vă, iar vinurile roşii, prin împletirea

acum la un nivel ridicat. Produc

tehnologiei moderne cu cea tradi-

soiuri tradiţionale de calitate ex-

ţională. Vinurile lor sunt premiate,

celentă. De pe plantaţiile lor de:

de ani de zile, la cele mai reduta-

Ezerjó, Irsai Olivér, Cserszegi fűs-

Bugaci Csárda

bile concursuri naţionale şi interna-

zeres, Blauburger, Kövidinka recol-

(Hanul Bugac)

ţionale. În 2007, Frittmann János a

tează întotdeauna struguri copţi,

6114 Bugac, Nagybugac 65.

fost desemnat de specialişti „Eno-

sănătoşi şi bogaţi în arome. Graţie

GPS: N 46° 38‘ 17.60“, E 19° 36‘

log al anului”. În Crama construită

tehnologiei reductive, se pot servi

01.94“

nu demult lângă podgoria aflată

îndrăgiţilor consumatori vinuri ex-

Telefon:

la Soltvadkert, pot fi primiţi 52 de

trem de proaspete, fructate, cu bu-

+36 76/372-522,

oaspeţi şi se poate asigura şi caza-

chet şi arome bogate. Îşi dezvăluie

+36 30/989-9985

re pentru 12 persoane în frumoase-

bucuroşi munca de zi cu zi, pentru

le camere realizate deasupra Cra-

a putea fi urmărită calea vinului de

mei. În paleta serviciilor furnizate

la naştere până la butelia de pe

figurează şi meniu cald sau rece.

masă. Participă în mod constant

Toate acestea pot fi solicitate cu

cu produsele lor la concursuri na-

programare prealabilă, prin fax sau

ţionale şi internaţionale, de unde

e-mail.

culeg regulat rezultate frumoase.

•◊•

•◊•

35. Bugac
Font családi pincészet
(Podgoria Familiei Font)

Bugac se situează în partea de mij-

6230 Soltvadkert, Bócsai út 9.

loc a Dunării şi Tisei, pe şesul nisi-

Telefon, fax: +36 78/482-733

pos Kiskunság. Pusta de la Bugac
a devenit de renume mondial şi în
istoria cea mai modernă a comunei,

Fax: +36 76/372-522

datorită declarării unei părţi a teri-

E-mail: info@bugacicsarda.hu

toriului ca arie protejată, parc naţi-

www.bugacicsarda.hu

onal.
Pe Pusta de la Bugac, turiştii care o

Istoria Hanului Bugac se întinde pâ-

vizitează pot vedea şi astăzi obiec-

nă la începutul secolului al XIX-lea.

te ce memorează viaţa pastorală,

Atmosfera şi ambianţa hanului evo-

prezentări spectaculoase de repre-

că romantica epocă a haiducilor. As-

zentaţii cu cai, viaţa herghelegiilor,

tăzi, principalul său ţel este prezen-

dar şi specii de animale strămoşeşti

tarea tradiţiilor şi a gastronomiei

ca vita cenuşie maghiară, herghelia

originale maghiare. Aici pot fi găsi-

Mobil:

şi turma de oi Raţca. După plimba-

te: supa de gâscă, ciorba haiduceas-

+36 20/231-3983

rea prin parcul naţional şi admirarea

că din Câmpia de Sud, puiul ţără-

E-mail: info@fontpinceszet.hu

prezentărilor ecvestre, turiştii se pot

nesc, care pot fi savurate alături de

www.fontpinceszet.hu

familiariza în hanuri cu bucatele şi

bunele vinuri din Câmpia de Sud.
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www.borderless.dkmt.eu
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Proiectul „Drumuri fără frontiere, revelaţii în Euroregiunea DKMT” este implementat prin Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România
2007-2013 (www.huro-cbc.eu) şi este finanţat de Uniunea Europeană prin
Fondul European de Dezvoltare Regională, completat de co-finanţarea naţională a celor două state membre participante în program, Ungaria şi România. Obiectivul general al Programului este de apropia actori economici,
persoane şi comunităţi, cu scopul de a exploata mai eficient oportunităţile
oferite de dezvoltarea comună a zonei de frontieră.

Două ţări, un scop, succes comun!

www.huro-cbc.eu, www.hungary-romania-cbc.eu
Conţinutul acestei publicaţii nu reflectă în mod necesar poziţia oficială
a Uniunii Europene.
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