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1. "Chiuveta" Dunarii

În Germania, între Immendingen și Möhringen sau în apropiere de Fridingen, Dunărea se scufundă în 
albia râului în mai multe locuri. Aceasta înseamnă că, în timpul verii, albia râului nu conține apă și 
râul curge subteran spre Aachtopf timp de 60 de ore. Cel mai mare loc afundat este situat lângă 
Immendingen. Motivul scufundării sunt straturile formate în timpul Jura. De-a lungul anilor, calcarul a 
dezvoltat multe rifturi și cavități în care apa Dunării poate dispărea. 

2. Pescăruș

În parcul național austriac „Donauauen”, vizitatorii au ocazia să afle despre o pasăre rară și pe cale de 
dispariție numită căpitan. Are nevoie, desigur, de un habitat natural umed pentru vânătoare, precum 
și de malurile râurilui constând din nisip și argilă pentru reproducere. Plumajul său strălucește în 
culori strălucitoare - la fel ca o piatră prețioasă. 

3. Castorul european

Castorul este cea mai mare rozătoare de pe continentul european și poate fi recunoscut 
inconfundabil prin coada sa solzoasă. Familia castorului locuieste pe malurile râurilor, construind 
astfel densuri speciale din crenguțe, frunze și noroi. Din cauza blănii sale, a mirosului său și a 
oamenilor care cred că este pește, castorii au fost vânați pe scară largă, ducând astfel la aproape 
dispariția sa. Abia în a doua jumătate a secolului XX, protecția și repopularea sistematică au făcut ca 
el să fie din nou rezident în Germania și Austria. 

4. Cetatea Golubac

Situat direct la Dunăre, acest castel nu numai că strălucește cu o priveliște impresionantă, dar oferă și 
multă istorie. Cetatea, construită probabil în secolul al XIV-lea, a fost foarte interesantă pentru 
ocupanții sârbi, maghiari și otomani, din cauza locației sale, motiv pentru care au avut loc multe 
războaie, iar cetatea a schimbat adesea proprietarul. Se numește Taubenstadt sau Taubenburg din 
cauza fortificației romane care a existat înainte. Cetatea este împărțită într-un castel inferior și unul 
superior, are un număr de opt turnuri înalte de 20-30 de metri și acolo se găsesc rămășițe ale unei 
biserici ortodoxe sârbe. Biserica este situată pe marginea apei datorită ascensiunii Dunării și este 
foarte aproape de Portile de Fier, o altă atracție pe Dunăre. 

5. Parc National Lacurile Plitvic

Croația oferă cel mai vechi parc național din sud-estul Europei: Parcul Național Lacurile Plitvic. 
Influențele climatice variate și diferențele vaste de altitudine în zonele protejate determină o flora și 
o fauna extrem de diverse. Ca scenariu pentru filmele „Winnetou”, care prezintă mai multe scene de
cascadă și lacuri, parcul național este deosebit de faimos în Germania.
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6. Portile de Fier

Portile de Fier este numele unui monument natural al Dunării, situat între Munții Carpați Sârbi și 
Munții Banat din România. De-a lungul traseului său, Dunărea crește ca mărime prin intrarea râurilor, 
atingând lățimea maximă de 200 de metri chiar în fața Porților de Fier. La această îngustare, lățimea 
râului scade până la aproximativ 80 de metri, ceea ce a facut ca Portile de Fier să fie cea mai 
periculoasă trecere a fluviului până în anii '70. De asemenea, la Portile de Fier puteți găsi cea mai 
înaltă sculptură în rocă din Europa: statuia regelui dacic Decebal. 

7. Pelicani

Pelicanii sunt membrii speciilor de păsări de apă. Cu excepția Antarcticii, acestea pot fi găsite pe 
fiecare continent. Cea mai mare colonie de pelicani din Europa se află în Delta Dunării. Pelicanii pot fi 
recunoscuți în mod deosebit pentru ciocul lung, cu o pungă galben-portocalie sub el, ce se poate 
dilata. 

8. Stâncile din Belogradchik

Stâncile din Belogradchik sunt o formație de roci unică. Între 15 km lățime și 30 km lungime în 
Balcanii de vest ai Bulgariei, acest fenomen natural magnific a fost format de ploaie și vânt de peste 
200 de milioane de ani. Coloanele de stâncă de 200 de metri înălțime formează o fortăreață naturală 
care fusese deja folosită ca apărare în cele mai vechi timpuri. 

9. Barca "Ulmer Schachtel"

„Ulmer Schachtel” a fost un fel de barcă de unică folosință, folosită pentru transportul de mărfuri și 
pasageri încă din Evul Mediu. Numele batjocoritor „Schachtel (Cutie)” a devenit cunoscut în secolul al 
XIX-lea, derivând din fundul lor plat. În prezent, Ulmer Schachteln reprezintă un simbol pentru 
emigrarea cetățenilor din Ulm - asa numitii șvabii Dunării - și pentru noile lor așezări de-a lungul 
fluviului Dunărea din secolul al XVII-lea și al XIX-lea. "Ulmer Schachtel" are multe de-a face cu istoria 
șvabilor dunareni care au fugit de patrie în speranța unei vieți mai bune. Șvabii Dunărieni sunt numiți 
si Franci, Palatini, Hesse, Argoul, Alsacia, Lorena, Luxemburgieni, Turingi și emigranții din multe țări 
austriece, care de la sfârșitul secolului al XVII-lea au ajuns în sud-estul Europei în valuri mari, numite 
și „trenuri de șvabi” . 

10. Bine ati venit cu pâine și sare

Este o tradiție cunoscută în multe țări de-a lungul fluviului Dunărea de a aduce pâine și sare ca un 
cadou simbolic pentru o mare varietate de ocazii. De exemplu, una dintre ocazii poate fi poate fi 
primitul unor invitati sau prieteni importanti, , mutarea într-o casă nouă sau o casatorie. 
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11. Mărțișor

„Martisor” este un cadou obișnuit pentru 1 martie. Numit sie „Martenitsa” în bulgară, Märtisoarele 
sunt alcătuite dintr-un șnur roșu și alb și un pandantiv.. Este purtat de femei și copii de la 1 martie timp 
de câteva săptămâni, simbolizând primăvara, sau ca în Bulgaria, o viață lungă și sănătoasă. Culorile 
roșu și alb stau pentru obrajii roșii și părul alb. Martisoarele sunt purtate până la 1 aprilie sau până la 
primele semne ale primăverii, după care le agăți de un copac sau le așezi sub o piatră, dorind să se 
întâmple ceva frumos. 

12. Lotcă

Lotca este o barcă de pescuit tradițională din Delta Dunării. În prezent, Lotca este utilizat ca mijloc de 
transport comun pentru oamenii din Delta Dunării. Toți cei din Delta Dunării au o barcă, deoarece 
majoritatea satelor din Delta nu au conexiune la rețeaua rutieră. Barca din lemn este ata de populară, 
deoarece este simplă și fiabilă pentru o durată de 50 de ani. 

13. Biserica Sf. Andrei (Kiev)

În anul 1112, a fost construită o biserică de lemn in locul unde se află astăzi Biserica Sf. Andrei din 
Kiev (Ucraina). Biserica actuală a fost inaugurată în 1767 și a fost folosită ca muzeu bisericesc din 
1968. Parterul este sediul Academiei Teologice și al Seminarului Bisericii Ortodoxe Autocefale din 
Ucraina. 

14. Viaductul Chmarošský  (Pod de cale ferată)

Acest frumos pod feroviar, viaductul Chmarošský, este înconjurat de păduri și munți și atinge o 
înălțime de peste 18 metri și o lungime de peste 110 metri. În ciuda stilului antic, viaductul 
Chmarošský a fost construit abia în 1930 și este încă în funcțiune astăzi, conectând două tuneluri ale 
liniei de cale ferată Margecany-Červená. 

15. Folclor

Wikipedia definește folclorul drept „corpul culturii expresive împărtășit de un anumit grup de 
oameni”. Acesta include obiceiuri și ritualuri, muzică, arte etc. În majoritatea țărilor de-a lungul 
fluviului Dunărea folclorul este prin cântece, îmbrăcăminte tradițională și dansuri încă foarte viu. În 
imagine puteți vedea trei tipuri diferite de îmbrăcăminte tradițională. 

16. Sinti si Roma

Cantand fie in trupe, la instrumente unice sau vocal, Sinti și Romasunt cunoscuți în toate țările Dunării 
pentru muzica lor excelentă. Despre istoria lor, cultura și modul lor de viață și despre condițiile de viață 
dificile la care sunt expuse în majoritatea țărilor este puțin cunoscut.
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17. Tort Sacher

Sachertorte este o prăjitură cu ciocolată cu gem de caise și glazură de ciocolată. Este considerat a fi o 
specialitate a bucătăriei vieneze, dar nu este un produs protejat. 
Conform istoriei, prințul Metternich a însărcinat bucătăria sa de curte în 1832 să creeze un desert 
special. Pentru ca bucătarul s-a îmbolnăvit, ucenicul de 16 ani, Franz Sacher, a fost nevoit să ia meseria 
- și a inventat forma de bază a tortului Sacher. Franz era atunci în al doilea an de ucenicie. 

18. Ardei umpluți

În bucătăria maghiară există mâncăruri bine cunoscute si dincolo de granițele țării. Acestea sunt mai 
ales mâncăruri abundente, care pot satisface și cea mai mare foame. Același lucru este valabil și pentru 
ardeii umpluți - un fel de mâncare care este foarte popular. Este si o ocazie bună de a folosi ardeii care 
prosperă excelent în Ungaria. În plus, amestecând culorile ardeiului arată foarte atrăgător. 
Umplutura constă din carne tocată, orez și mirodenii. Ardeii sunt fierti in sos de rosii si serviti cu cartofi 
fierti sau paine alba. 

19. Brânza Korbáčik

Cand te gandesti la brânză te gandesti automat la Franta. Și totuși, Slovacia oferă o varietate bogată de 
brânză de oaie, inclusiv Korbáčiky, o brânză impletita. O puteți gasi in mod simplu sau chiar si 
afumata. 

20. Coloseumul din Pula (Croatia)

Colosalul gigant al orasului Pula este al șaselea ca mărime de acest fel și este desigur în stil roman. 
Chiar și astăzi este un loc plin de cultură și istorie și este încă folosit în scopuri culturale. Nu se știe 
cine a initiat construcția, dar extinderea a fost inițiată de împăratul Vespasian. Camerele pentru 
gladiatori și animale sălbatice sunt încă păstrate astăzi și situate sub arenă. Astăzi, însă, aceste 
încăperi găzduiesc expoziția permanentă „Pomicultură și viticultură în Istria în perioada romană”. 
Rândurile de spectatori oferă spațiu pentru până la 23.000 de oameni. În trecut, teatrul era un loc în 
care se puteau observa bătălii mari, organizate special la marea din apropiere, dar care au fost 
înlocuite ulterior de bătălii cu apă în interiorul arenei. Astăzi, ca și în trecut, acest loc istoric atrage 
oameni din împrejurimi și de departe. 

21. Bisericile din Moldova

Bisericile din Bucovina, România sunt un grup de mănăstiri care ies în evidență datorită fațadelor lor 
splendid decorate și sunt cunoscute pentru aspectul colorat. Se spune că au fost construite în 
secolele al XV-lea și al XVI-lea de Principatul Moldovei și sunt asociate cu Ștefan cel Mare, despre 
care se spune ca a  construit o mănăstire pentru fiecare bătălie pe care a câștigat-o. Unele dintre 
mănăstiri fac parte din Patrimoniul Cultural Mondial UNESCO din 1993, respectiv 2010.
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22. Ouă vopsite

Oferirea de ouă colorate este o parte inerentă a tradiției creștine de Paști din Ucraina. Cu toate 
acestea, ouăle sunt vopsite într-un mod special: modelele sunt pictate pe ouă cu ceară și suprapuse cu 
diverse culori. 

23. Crama din Cricova

În Republica Moldova există multe crame mari, precum cea din Cricova, care poate fi descrisă ca un 
oraș subteran. Cu o lungime de 120 km, tunelul este deja prea mare pentru a fi parcurs pe jos. 
Temperatura este în mod constant de 12 grade, cu umiditate ridicată. Acestea sunt cele mai bune 
condiții pentru păstrarea a aproximativ 30 de milioane de litri de vin. Numeroși șefi de stat și de 
guvern au vizitat deja celebra podgorie și propriul mic depozit de vinuri, inclusiv cancelarul german 
Angela Merkel și primul cosmonaut din spațiu, Juri Gagarin. Președintele rus și-a sărbătorit 70 de ani 
de naștere într-una din pivnițele splendid concepute. Fiind una dintre cele mai mari colecții de vinuri 
din lume, merită cu siguranță vizitata in special pentru cei interesați și iubitori de vin. 

24. Arcul de Triumf din Chișinău

Arcul de Triumf al Chișinăului este numit și poarta sfântă, deoarece este în linie cu clopotnița și 
catedrala. Arcul a fost construit pentru a găzdui un clopot care nu se încapea în turnul catedralei. 
Acesta a fost dedicat victoriei trupelor ruse asupra armatei turcești în războiul din 1806-1812. Pe lângă 
clopotele mari din interiorul arcului, există și ceasuri frumoase în exterior. În plus, Arcul de Triumf a 
fost ales ca al cincilea cel mai frumos de acest gen și merită cu siguranță o vizită. 

5


	Bildbeshreibungen RO.pdf
	E02_danex_excursions_download
	E02_danex_excursions_download
	E02_danex_excursions_download
	E02_danex_excursions_download
	E02_danex_excursions_download



