
Timişoara, cel mai frumos oraş din vestul României, o bijuterie imperială – mica 
Vienă -, locul din care a început Revoluţia anti-comunistă în 1989, plin de flori, par-
curi şi romantism, este o minunată oază de linişte pentru clienţii dumneavoastră.
Tururile şi programele de vizitare organizate sunt destinate partenerilor 
dumneavoastră de afaceri, fiind special croite pentru a se potrivi atât cu timpul liber 
limitat pe care aceştia îl au la dispoziţie, cât şi cu nevoia de a se familiariza cu elemen-
tele turistice interesante din Timişoara. 
Alegeţi, spre beneficiul invitaţilor dumneavoastră externi, al delegaţiilor străine, al 
participanţilor la conferinţele şi simpozioanele pe care le-aţi organizat, cele mai bune 
momente de relaxare şi cunoaştere a oraşului-gazdă Timişoara. 
Lăsaţi Timişoara să creeze o impresie puternică asupra invitaţilor dumneavoastră 
punându-le la dispoziţie tururi de oraş şi servicii turistice adaptate.
Faceţi cunoscută Timişoara partenerilor străini! Contribuim la succesul afacerii 
dumneavoastră.  
Tur de 2h – Turul esenţial 
de oraş ce cuprinde obiec-
tivele din Piaţa Victoriei, 
Libertăţii şi Unirii, cu deta-
lii despre arhitectură, ghi-
citori, istorie, personalităţi, 
legende. 

Tur de 3h – Turul ideal 
pentru o bună înţelegere a 
istoriei moderne,cât şi con-
temporane a Timişoarei:  
pornim din Piaţa Maria, 
depănăm povestea Revo-
luţiei din 1989, trecem 
zidurile fortificaţiei şi 
pătrundem în cetate pen-
tru a ne îmbăta cu farme-
cul istoriei ei în timp ce o 
traversăm. Ne spunem “la 
revedere“ la Bastion.

Tur Lego – Tururi de oraş, 
aliniate celor mai exigente 
cerinţe, realizate pe prin-
cipii de originalitate şi co-
moditate, de combinat cu 
degustări de vin, plimbări 
cu barca pe Bega şi vizita-
rea uzinei de apă, muzee, 
mese bănăţeneşti, spec-
tacole de operă şi teatru, 
shopping de amintiri tu-
ristice, precum şi vizite ale 
oraşelor vecine şi ale îm-
prejurimilor. 
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Tururi de Timisoara ,

hai cu mine!
Alexandra Irimia


