Traseu Scurt Orsova - Drobeta Turnu
Severin
Descriere
Traseul începe cu vizita Muzeului Porțile de Fier de la Orșova. Următorul obiectiv este
mânăstirea Mraconia, urmată de golful Mraconia. Masa de prânz se poate lua la hotelul
restuarant Steaua Dunării, iar la întoarcere se va vizita cetatea medievală a Severinului.

Muzeul Regiunii Porțile de Fier
Descriere
Adresa: Strada Porțile de Fier nr. 32, oraș Orșova, județul Mehedinți
Scurtă descriere: Începând cu luna decembrie 2018, în localitatea Orșova a fost deschis
o nouă secție a Muzeului Regiunii Porților de Fier. Amenajat într-o clădire pusă la
dispoziție de către Primărie, muzeul este un spațiu modern, dotat cu toate facilitățile, în
care se pot admira urmele lăsate de istorie pe aceste locuri. Are în interiorul lui trei
registre expoziționale cu teme distincte: științele naturii, istorie-arheologie și etnografie.
Colecțiile obiectelor expuse aici aduc în fața vizitatorilor imagini din istoria tumultoasă a
acestor locuri, viața localnicilor turci din insula Ada Kaleh, precum și diorame complexe
cu frumusețea și sălbăticia Parcului Național Porțile de Fier. Sunt expuse colecții de arme
de diverse tipuri, precum și obiecte casnice sau cu semnificație culturală și religioasă.
Vizitatorii pot admira amenajat un spațiu cu obiecte și interiorul unei case tradiționale
otomane. O altă expoziție este dedicată speciilor de plante, animale și pești care trăiesc
în această regiune cu specificul de climat mediteraneean. Inedită ca modalitate de
expunere este un prezentator de tip hologramă, care apare sub forma unui bătrân turc,
iar povestea spusă de acesta poartă imaginația turiștilor într-o incursiune despre istoria
plină de farmec a acestor locuri.
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Mânăstirea Mraconia
Descriere
Hram: „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” şi „Sfânta Treime”
Localizare/adresă: la ieșirea din Golful Mraconia, județul Mehedinți
Drum de acces: DN 57, asfalt stare bună
Scurtă prezentare: Situată în apropierea oraşului Orşova, mănăstirea Mraconia își are,
după unele păreri, începuturile în secolul al XI-lea, în timpul voievozilor Glad şi Ohtum.
Apare menționată în izvoarele istorice înainte de sfârşitul veacului al XIV-lea. În 1453, din
pricina incursiunilor turceşti, călugării au fost nevoiți să părăsească aşezământul. Între
1521-1523, banul Severinului, Nicola Gârlişteanu, soţia sa, Anca, şi fiica lor, Irina, soţia
banului Ubul şi fata acestora, Nasta, au re-ctitorit mănăstirea. Chiar și așa, s-a ruinat
repede din cauza numeroaselor incursiuni turco-tătare. Între 1658-1665, a fost din nou
reparată de călugări, sprijiniţi de localnici. În timpul războaielor dintre turci şi austrieci,
purtate între 1670-1682, a suferit numeroase pagube (în 1682 a fost incendiată de
martaloţi). În anul 1690, sunt consemnate primele încercări de „convertire” la catolicism
a călugărilor de la Mrăcunea. În 1715, o ceată de turci a ucis aproape toţi călugării
(scapă doar unul singur). În 1738, a fost arsă de trupele austriece, iar în 1788, a fost

pustiită de turci. În 1934, prin strădaniile episcopului Caransebeşului, Vasile Lazarescu şi
ale protopopului Iosif Câmpianu din Orşova, s-a ridicat o nouă biserică din cărămidă arsă,
în formă de cruce şi acoperită cu tablă, dar rămasă multă vreme neterminată. În primele
două decenii ale regimului comunist a funcționat ca biserică de mir. În 1968, ca urmare a
lucrărilor efectuate la hidrocentrala Porțile de Fier I, vechia biserică a fost acoperită de
apele Dunării. Actualul așezământ a fost zidit după 1989, pe un nou amplasament,
redevenind așezământ monahal în 2007.

Harta

Hotel-restaurant Steaua Dunării
Descriere
Coordonate GPS: 44.674828 / 44°40’29” N – 22.321010 / 22°19’16” E
Adresa: Strada Dunării, comuna Eșelnița, județul Mehedinți
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Golful Mraconia - statuia regelui dac
Decebal
Descriere
Adresa: Golful Mraconia
Scurtă descriere: Această impresionantă statuie a fost săpată direct în stânca muntelui
de către o echipă de 12 alpiniști, coordonată de sculptorul Florin Cotarcea. Creația
artistică reprezintă chipul regelui dac Decebal și este cea mai mare sculptură realizată în
natură din Europa, având o înalțime de 55 de metri și o lățime de 25 de metri. La
această impresionantă operă s-a lucrat timp de 10 ani, între 1994 și 2004, fiind susținută
financiar de omul de afaceri român Iosif Constantin Drăgan, care și-a putut vedea opera
împlinită cu 4 ani înainte de a deceda, în anul 2008.
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Cetatea Medievală a Severinului
Descriere
Adresa: Strada Portului nr. 5, Drobeta Turnu Severin
Scurtă prezentare: Cetatea medievală a Severinului a fost construită în secolul al XIII-lea
la inițiativa Regatul Maghiar, care a ridicat această fortăreață în scop de apărare la
granița de sud a Banatului de Severin. Prima garnizoană a cetății a fost formată din
cavalerii Sfântului Ioan. Cetatea avea o poziție strategică, fiind situată pe malul Dunării și
în imediata apropiere a vechiului castru roman Drobeta. Construcția a fost realizată de-a
lungul secolelor XIII - XV, timp în care cetatea a fost permanent fortificată, lărgită și
întărită. Construcția era apărată de un șanț adânc cu apă, ale cărui urme se pot vedea și
astăzi, fiind înconjurată de două rânduri de ziduri de piatră, sprijinite de 6 turnuri de
apărare. Invaziile otomane au supus cetatea unui lung șir de asedii de-a lungul secolelor.
Cel mai devastator atac a fost cel din timpul lui Soliman Magnificul, în anul 1524, atunci
când zidurile au fost complet distruse, practic din fortificații rămânând întreg doar un
singur turn, denumit Turnul lui Sever, ceea ce a dus la stabilirea numelui localităţii de

astăzi, Drobeta Turnu Severin. În urma unui amplu proiect privind reabilitarea, cetatea
poate fi admirată astăzi în toată măreția ei.
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