
Program turistic

Administrația Parcului Național Semenic – Cheile Carașului

Denumire Cheile Carașului

Traseu Carașova – Poiana Prolaz – Cetatea Carașului - Carașova
(traseul turistic Carașova - Comarnic, marcaj triunghi albastru și 
triunghi roșu, DN58).

Lungime / durată 11,5 km; 6 h.

Perioada Mai - octombrie

Obiective Cheile Carașului au lungimea de 19km, adancime maxima de 
200m și sunt formate de râul Caraș care a erodat calcarele 
Jurasice și Cretacice. Versanții sunt predominant cu stâncării, 
lapiezuri, pereți verticali și grohotișuri în bază. Râul curge 
meandrat formând cârșii și creste calcaroase ce coboară din 
marginea cheilor până la apă. Pe platourile ce mărginesc cheile 
sunt numeroase câmpuri de lapiezuri, doline și avene iar în 
versanții cheilor peste 400 de peșteri și izvoare carstice. Versanții
sunt acoperiți parțial cu vegetație chasmofitică de tufarișuri 
(Cornus mas, Carpinus orientalis, Syringa vulgaris, Ruscus 
aculeatus) sau arborii din specia fag, gorun, cer pe pantele mai 
domoale. În lungul apei se dezvoltă vegetaţia higrofilă cu 
asociaţii de Petasites hibridus iar pe maluri arbori din specia 
Salix eleagnos. În chei și pe afluenți există numeroase specii, 
caracteristică fiind specia de reptilă Vipera ammodytes, specia 
de amfibian Bombina variegata, specia de pește Barbus 
meridionalis, specia de nevertebrate Austropotamobius 
torrentium, speciile de mamifere Myotis myotis, Lynx lynx, Canis 
lupus și specii de pasari Aquila pomarina, Bubo bubo. 
Poteca săpată în stâncă cu o vechime de câteva sute de ani, 
nedatată.
Portalul intrării peșterii Văleagă, o peșteră de mici dimensiuni, cu 
trei deschideri spectaculoase în peretele de calcar.
Poiana și intrarea suspendată la 10 m a Peșterii Liliecilor în 
peretele de stâncă reprezintă un reper turistic important. Peștera 
are peste 600m lungime, cu o galerie unică.
Râul Caraș cu numeroase repezișuri și dorne, cu bancuri mici de 
păstrăvi și apă curată specifică râurilor carstice de munte.
Pereți calcaroși cu numeroase intrări de peșteri pe ambele 
maluri.



Poiana Prolaz este o depresiune înconjurată de chei și abrupturi 
calcaroase, are o zonă de luncă, cu zone mlăștinoase și arbori 
groși pe malurile râului Caraș.
Potecă săpată în stâncă ce urcă în platoul carstic de unde poate 
fi observată poiana Prolaz și Cheile Carașului reprezintă un 
traseu pitoresc nu numeroase puncte de belvedere.
Cetatea Caraș (Krasso', Krassofovar, Grat, Turcului) are 
suprafața de 1.000 mp și altitudinea de 380m. Face parte din 
sistemul de fortificatii medievale din Banat, ridicata la inceputul 
perioadei Regatului Angivin (Maghiar), atestata in anul 1323. A 
functionat in secolele XIV – XVI iar din 1520 a fost sub stapanire 
otomana pana cand a fost abandonata. Zidurile cetatii au o forma
poligonala neregulata, construite pe un promontoriu de calcar la 
marginea abruptului Cheilor Carasului. Pe o latura, in fata intrarii,
sunt dispuse doua santuri de aparare sapate in stanca iar in 
interior fundatiile unor cladiri si un rezervor de apa (fantana) 
partial obturat. 
Printre castelanii de Carasova, cea mai marcanta personalitate a 
fost cea a lui Filipo Scolari, om de stat maghiar și căpitan de 
origine florentină. A devenit "Pippo di Ozora după căsătoria sa cu
Barbara di Ozora și "Conte de Temesvár" (Timisoara) în 1407. 
Materialul arheologic consta in ceramica ce dateaza din secolele 
XIII-XV si fragmente de arme. În sud-estul cetății este un punct 
de belvede de unde se poate observa în sud-est Cheile 
Carașului spre Poiana Prolaz, în sud-vest Cheile Carașului și 
localitatea Carașova iar spre sud râul Caraș și poteca săpată în 
stâncă. 

Importanță Rezervație Naturală și sit clasificat, important din punct de 
vedere arheologic / istoric.

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



