
Program turistic
Administrația Parcului Național Semenic – Cheile Carașului

Denumire Valea Bârzavei

Traseu Stațiunea Crivaia – Vila Klaus – Poiana Beții cu întoarcere pe 
același traseu.
(DJ582D apoi pe traseul turistic Comarnic – Semenic, marcaj 
cruce roșie)

Lungime / durată 10,9 km; 5 h

Perioada Mai - octombrie

Obiective Valea Bârzavei constituie zona de izvoare unde se formează râul
Bârzava. Zona este împădurită cu specii de foioase și rășinoase.
Pe râul Bârzava, în anul 1865, s-a finalizat traseul de plutărit de 
la zona Klaus în avale, unde s-a construit un baraj din buşteni de 
brad ciopliţi, cu umplutură de piatră, ce avea rol de rezervor 
pentru apă necesar funcţionării acestui sistem, cu dimensiunile 
de 76 m lungime, 26 m lățime, 11,5 m înălțime, având o 
capacitate de 140.000 m3 de apă. De la punctul de plecare, cota 
714 m, şi până la Reşita unde era capătul traseului, diferenţa de 
nivel era de 458 m, nivelul apei pe canal variind între 0,50 m-0,60
m, viteza de deplasare 1,08 m pe secundă, timp de plutărit 
aproximativ 6 ore.
Vila Klaus, anexele și un parc de agrement au fost construite în 
anul 1808 cu influențe arhitecturale austriece, în pădurea din 
valea Bârzava. Construcțiile alături de întreaga suprafață 
împădurită a Munților Semenic au aparținut Uzinelor și 
Domeniilor Reșița (UDR), o importantă societate pe acțiuni la 
nivel național și regional. În timp, clădirea a avut mai multe 
destinații: casă de relaxare pentru industriașul Max Auschnitt și 
Regele Carol al II-lea, școală pentru viitorul Rege Mihai, centru 
administrativ al UDR, vilă de protocol în perioada dictaturii 
comuniste, tabără școlară în perioada actuală.  
Vârful Beții are altitudinea de 886 m și este împădurit iar în 
apropiere se observă poiana cu elemente singulare de fagi 
seculari și vârful Gozna din masivul Semenic. 
Poiana Beții are o vegetație bogată, în plin proces de renaturare 
și refacere a ecosistemelor naturale modificate în trecut. În 
mijlocul poienii se mai observă urmele fostelor stâne.

Importanță Rezervație Naturală, Parc Național.

Servicii incluse Prezentarea la întâlnirea cu turiștii a informațiilor despre 
programul de vizitare sau alte activități care pot fi desfășurate; 
Însoțirea / ghidarea / îndrumarea turiștilor în programul de 
vizitare și realizarea de prezentări ale zonei, ale obiectivelor de 
vizitat, furnizand informații detaliate (geografice, floră, faună, 
istorice, socio-umane, etnografice, arhitecturale, gastronomice, 
conservare, etc); 
Asigurarea întoarcerii în bune condiții a turiștilor.
Este la dispoziția turiștilor în cazuri de urgențe medicale sau de 
alt gen și le acordă asistență în limitele de competență;
Găsirea soluțiilor pentru eventualele probleme sau situații 
neprevazute care pot să apară; 



Servicii neincluse Transport, masă, cazare, apă, echipamente specifice.

Rezervare Cu minim 3 zile înainte la adresa: apnscc@gmail.com ; telefon: 
0763276349 (Ifca Nicolae)

Tariful serviciului de 
ghidare

70 lei / persoană.

Achitarea tarifului de 
ghidare

În numerar la ghid în ziua vizitei.

mailto:apnscc@gmail.com

