CETATILE DACICE si MOARA CU APA DE LA LUDESTI
(se viziteaza trei din cele patru obiective descrise)
LOCALIZARE: Munții Șureanu, Comuna Costesti, judetul Hunedoara, la 230km de Băile Herculane
PERIOADA / DATA: marti – 19.08.2014 / miercuri – 20.08.2014 / joi – 21.08.2014
TRASEU: din localitatea Costesti, spre Sarmizegetusa Regia acesul este partial auto iar spre Blidaru
acesul este pedestru
ECHIPAMENT NECESAR: echipamen de tracking
HRANA: Nu este asigurată de organizatori; se poate servi masa la locurile de cazare sau pe traseul
auto
TRANSPORT: cu mașini personale sau asigurat de organizatori (contracost)
CAZARE: în pensiune cu camere de 2-3 persoane, cu baie în cameră (18 €/persoană);
COSTURI:
Ghidaj cetati: 15 €/persoană
Exemple tarifare transport:
☺Herculane –Cetatile dacice – Herculane (traseu de 1 zi): microbuz pentru grup de 20 persoane
sau grup de 8 persoane / 45 €/persoană
☺Herculane – cetățile dacice – Peștera Ponorici Cioclovina - Herculane (traseu de 2 zile):
microbuz pentru grup de 20 persoane sau grup de 8 persoane / 60 €/persoană
☺Herculane – Peștera Șura Mare – Peștera Ponorici-Cioclovina – cetățile dacice - Herculane
(traseu de 3 zile): microbuz pentru grup de 20 persoane sau grup de 8 persoane / 80 €/persoană
Cetatea Sarmizegetusa Regia – capitala Daciei
Scurtă descriere: Cetatea de pe Dealul Grădiștei este cea mai mare dintre fortificațiile dacice. Aflată pe
vârful unei stânci, la 1.200 de metri înălțime, fortăreața a fost centrul strategic al sistemului defensiv dac
din Munții Orăștiei, și cuprindea șase citadele. Fortăreața, un patrulater alcătuit din blocuri masive de
piatră (murus dacicus), a fost construită pe cinci terase, pe o suprafață de aproximativ 30.000 m².
Sarmizegetusa conținea deasemenea o zonă sacră. Aici se afla cele mai importante și mari sanctuare
circulare dacice, printer care și Calendarul Circular.
https://www.youtube.com/watch?v=t6km-nT04hA&index=1&list=UU9nCtBk-lOh_9qTspHiUVCg
http://www.videomix.cz/video/FOXfqjvE8tY/
http://www.youtube.com/watch?v=3A_pud4uJD0
Cetatea Blidaru
Scurtă descriere: este cel mai puternic complex fortificat din această zonă, fiind întins pe un platou de
aproape 6000 mp. Străjuind malul stâng al apei Grădiștei, la fel ca și cetatea Costești, fortificația de la
Blidaru cuprinde de fapt două incinte, unite între ele, având împreună șase turnuri puternice.
http://www.videomix.cz/video/jotddaKS5Ww/
Fortificatia de la Costesti-Cetatuie
Scurtă descriere: Dealul "Cetatuia" (561m), cu cetatea de pe culmea sa formeaza un punct de paza
deosebit, cu vedere la mare distanta, plasat la intrarea în masivul stâncos al Muntilor Sureanu, acolo
unde Apa Gradistei se îngusteaza deodata. Sistemul de aparare al cetatii se baza pe succesiunea a trei
tipuri de fortificatii: valuri de pamânt, un zid de piatra gros de cca. 3 m, flancat de trei bastioane si o
dubla palisada ce înconjoara partea de sud a înaltimii.
Moara cu apa de la Ludesti
Situata in satul Ludesti, functioneaza pe apa si la current. Este utilizata si in prezent pentru macinarea
cerealelor si pentru gater.
http://www.videomix.cz/video/jotddaKS5Ww/
ORGANIZATOR: Clubul Sporturilor Montane Hunedoara
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Sopincean Adrian:
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