
ZONA TURISTICĂ SEMENIC 

Zona turistică Semenic este situată în judeţul Caraş-Severin, la o distanţă de aproximativ 35 km de 

oraşul Caransebeş.  

Accesul în zonă este facil existând atât legături feroviare, cât şi rutiere. 

Zona este bogată în obiective turistice naturale, precum lacuri, păduri sau rezervaţii naturale, fiind 

căutată de către turişti atât pentru odihnă şi relaxare, cât şi pentru practicarea diferitelor activităţi 

sportive, precum schi, pescuit sau vânătoare. 

Complexul turistic Semenic este situat la peste 1.400 m altitudine, între Vârful Piatra Goznei şi Vârful 

Semenic, fiind plasat într-un cadru natural extrem de atractiv pentru turişti şi amenajat pentru 

practicarea a diferite tipuri de turism. 

În cadrul acestui areal, turiştii pot vizita Parcul Naţional Semenic – Cheile Caraşului.  

Parcul Naţional Semenic – Cheile Caraşului 

 

Principalele obiective turistice existente în cadrul Parcului Naţional Semenic  -  Cheile Caraşului sunt: 

 

a) Cheile Caraşului 

                              

 

. 



b) Peşterile Comarnic, Racoviţa, Popovăţ şi peştera Liliecilor 

    

                                       

                                          



 

 

  



ZONA TURISTICĂ MUNTELE MIC 

Zona Turistică Muntele Mic este situată la aproximativ 22 de km de municipiul Caransebeş. Aceasta 

este bogată în resurse naturale şi antropice, fiind vizitată anual de un număr mare de turişti. 

Masivul Muntele Mic este situat în cadrul Munţilor Ţarcului, cea mai mare altitudine înregistrată fiind 

de 2.190 m, pe vârful Ţarcu. 

Ca urmare a reliefului predominant muntos şi a unui climat mai rece care durează aproximativ 6 luni 

pe an, zona turistică este preferată de către turişti în special pentru condiţiile oferite pentru 

practicarea sporturilor de iarnă. 

În prezent, în staţiunea Muntele Mic funcţionează 3 pârtii de schi, atât pentru începători, cât şi 

pentru avansaţi. 

Vegetaţia existentă în această zonă este formată predominant din păduri de fag şi molid, alcătuind 

pentru turişti veritabile trasee turistice. 

Fauna este reprezentată de specii de urşi, mistreţ, cocoşul de munte sau capra neagră. 

De asemenea, lacurile naturale şi antropice  existente în zonă pun la dispoziţia turiştilor activităţi 

precum pescuitul sau practicarea sporturilor nautice. 

Pe lângă activităţile puse la dispoziţia turiştilor, precum schiatul sau pescuitul, aceştia pot vizita, în 

cadrul Zonei Turistice Muntele Mic, diferite obiective turistice, precum: 

Rezervaţia Naturală Fâneaţa cu Narcise Zerveşti 

 

 

Lacul de acumulare de la Zerveşti 

 



Turnul lui Ovid 

 

Crucea de pe Muntele Mic 

 

 

 

 

  



ZONA TEIUŞ 

 Zona Teiuş este atestată documentar încă din anul 1574, reprezentând un loc de recreaţie pentru 

turiştii şi locuitorii oraşului Caransebeş. 

Această zonă reprezintă centrul sportiv al Caransebeşului, fiind construite aici terenuri de fotbal, 

handbal, baschet sau tenis de masă. 

Printre obiectivele turistice existente în această zonă se numără: 

Parcul Teiuş 

                              

 

                    

 

 

  



Mănăstirea Teiuş 

 

ZONA TURISTICĂ POIANA MĂRULUI 

Zona turistică Poiana Mărului este situată la aproximativ 50 de km de municipiul Caransebeş, între 

Muntele Mic şi Vârful Pietrii. 

Poiana Mărului este o zonă foarte renumită pentru locurile pitoreşti şi obiectivele turistice existente: 

Schitul Poiana Mărului 

 

 

Lacul Poiana Mărului 

 



LOCURI FOSILIFERE 

Locul fosilifer de la Târnova 

Locul fosilifer de la Petroşniţa 

Locul fosilifer de la Zorlenţu Mare 

BISERICI ŞI MUZEE 

Muzeul judeţean de Etnografie şi a Regimentului de Graniţă Caransebeş 

 

Biserica Sfântul Ioan Botezătorul 

 

Biserica Romano – Catolică  

 



 

Catedrala Sfântu Mare Mucenic Gheorghe 

 

 

  



ALTE OBIECTIVE TURISTICE 

Castrul Roman Tibiscum 

Deşi cetatea a fost distrusă de-a lungul timpului, mai sunt vizibile ruinele unor construcţii importante 

şi ale unor ateliere din castrul roman şi din aşezarea civilă romană Tibiscum.  

 

                             

Cetatea Caraş 

                                    

Statuia General Ioan Dragalina 

 

Statuia General Traian Doda 



 

Muzeul de locomotive Reşiţa 

 

 

SĂRBĂTORI ŞI TRADIŢII 

Ruga la Oraş 

 

  



Serbările Cetăţii 

 

Sărbătoarea Narciselor de la Zerveşti 

 


