Desfăşurăm activităţi turistice outdoor destinate
celor care doresc un altfel de sejur.
Valea Cernei - Platoul Mehedinţi este un areal unic în
România prin diversitatea peisajelor şi a obiectivelor
naturale care pot fi vizitate.
ADVENTURE TOUR vă garantează o experienţă de
vacanţă sau de instruire unică, prin plasarea unor activităţi
inedite într-un mediu natural spectaculos, propice
desfăşurării unor programe de training, team-building sau
pur şi simplu de vacanţă pentru grupuri de la 5 până la 40
de persoane.
Pentru programele de team-building avem o ofertă
diversificată care pune accentul pe acţiuni, jocuri,
activităţi şi exerciţii destinate cunoaşterii partenerilor şi
lucrului în echipă. Desfăşurarea programelor se face în
aer liber într-un decor montan deosebit. În funcţie de
cerinţele dumneavoastră, putem oferi servicii complete
care includ cazare, masă, transport etc.
Dintre activităţile ce se pot face în cadrul programelor Adventure Tour, cele mai
antrenante sunt: escaladă, tiroliană, rapel, bouldering, rafting, canyoning, speologie,
orientare, paintball, scufundări, turism montan. Pentru toate aceste activităţi,
echipamentul special (corzi, hamuri, costume de neopren, căşti etc.) este pus la dispoziţie de
către organizatori, tot ce trebuie să aveţi fiind îmbrăcămintea şi încălţămintea de tip sport
uzuală... şi să nu uităm ce este mai important: dorinţa de aventură!
Toţi instructorii şi ghizii care vă însoţesc sunt atestaţi în specialităţile respective,
având o experienţă de peste 10 ani în domeniul turismului specializat.
Activităţile derulate în spaţiul miraculos al Văii
Cernei şi Podişului Mehedinţi au ca punct central de
plecare staţiunea Băile Herculane, zonă atestată
documentar încă de pe vremea romanilor.
Programele pline de distracţie şi adrenalină sunt
gândite pentru perioade începând de la una până la
cinci zile (cu programe special gândite pentru weekend) organizatorii fiind deschişi la sugestii legate de
specificul grupului dumneavoastră pentru o
desfăşurare a sejurului cât mai plăcută şi convenabilă.
Oferta noastra turistica poate fi individualizată şi
personalizată. Programele sunt adaptate oricărui nivel
de pregătire în domeniul montan, iar varietatea şi
complexitatea activităţilor sunt o provocare pentru
oricine: de la cei ce vin prima oară la munte şi până la
cei mai experimentaţi montaniarzi!

Activităţile montane pe care le putem desfăşura în deplină siguranţă pentru
participanţi, indiferent de pregătirea fizică a acestora şi experienta anterioară, sunt
prezentate în paginile următoare :
TURISM MONTAN
Activităţile de turism montan se
desfăşoară cu cu precădere în Munţii
Cernei şi Mehedinţi, având ca punct de
plecare staţiunea Băile Herculane şi
Motel Dumbrava, situat la 12 km amonte
de Băile Herculane, dar şi în Munţii
Godeanu, Retezat etc.
Traseele
sunt
deosebit
de
spectaculoase şi pot dura de la o zi până
la 5 zile.
În funcţie de disponibilitatea grupului,
în cadrul traseului pot fi incluse probe
speciale (tiroliană, rapel etc) care vă vor
solicita, dar care vă vor oferi amintiri de
neuitat.
SPEOLOGIE
Implică parcurgerea de peşteri frumos
concreţionate, nevandalizate sau murdărite, ca aşa-zisele peşteri turistice .
În funcţie de opţiuni, vă putem
conduce în peşteri verticale sau a căror
parcurgere implică trasee subterane
parcurse de ape.
Menţionăm că nu se pot vizita peşteri
declarate rezervaţii speologice, a căror
parcurgere necesită aprobări speciale.
ESCALADA
Activităţile de alpinism şi escaladă se desfăşoară
în zona staţiunii Băile Herculane, în traseele special
amenajate, cu grade diferite de dificultate.
Pentru situaţiile de grupuri mari, pentru tiroliană
sau canioning, se pot monta şi amenaja manşe, unde
doritorii pot încerca şi exersa tehnici de căţărare şi
alpinism, cu personal specializat în domeniu.
Echipamentul special, instructorii şi partenerii
intră în atribuţiunile organizatorilor.

TIROLIANA/RAPEL
Implică parcurgerea unor trasee alpine, cu
traversarea la înălţimi generatoare de
adrenalină, presupunând folosirea echipamentului şi tehnicilor speologiei alpine
(corzi, ham, coborâtor, cască, carabiniere
etc).
Menţionăm că nu sunt necesare cunoştinţe
speciale pentru parcurgerea acestor trasee,
ghizii şi instructorii fiind alături de fiecare
dintre dumneavoastră în permanenţă.
Ca durată, traseele pot varia între 4 ore şi
o zi, în funcţie de numărul participanţilor.
Echipamentul special este pus la dispoziţie
de către organizatori.
CANYONING
Implică parcurgerea unor canioane cu
cursuri de ape repezi şi cascade, folosind
echipamentul şi tehnicile speologiei alpine
(corzi,
hamuri,
coboratoare,
cască,
carabiniere), cât şi costume vă puteţi simţi
confortabil timp de mai multe ore în apă.
Locaţia pentru desfăşurarea acestei
activităţi este Valea Cernei, locul cu cele mai
multe şi impresionante canioane.
Echipamentul special este pus la dispoziţie
de către organizatori.
RAFTING
Implică coborârea pe râuri de munte
vijelioase, folosind bărci pneumatice,
costume de protecţie termică (neoprene),
veste de salvare, căşti.
Menţionăm că, în funcţie de debitul
râurilor, locaţia poate varia (râul Cerna sau
Nera). Este indicat ca acestă activitate să aibe
loc în perioade bogate în precipitaţii.
În cazul debitului insuficient pentru
rafting se pot organiza jocuri acvatice pe
lacul de acumulare al râului Cerna.
Echipamentul special este pus la dispoziţie
de către organizatori.

PAINTBALL
Reprezintă una dintre cele mai noi, cele
mai tari senzaţii sportive, cu o
mare
raspândire în lume.
Paintball-ul este un sport unde bărbaţii,
femeile, tinerii sau vârstnicii pot concura de
la egal la egal.
Indiferent ca veţi câştiga sau veţi pierde,
toată lumea se va simţi bine şi întotdeauna
va exista un următor joc. În momentul în
care adrenalina a început să fie pompată, nu
vă veţi putea abţine să nu iubiţi senzaţiile
oferite de acest joc.
Această activitate se poate desfăşura întrun cadru natural deosebit, special ales,
pentru jocuri între echipe.
Echipamentul special (salopeta, casca şi
puşca cu bile) este pus la dispoziţie de către
organizatori.
SCUFUNDĂRI
Implică folosirea unui echipament
complet de scafandru pentru scufundarea în
lacurile de pe Valea Cernei sau, la modul
extrem, chiar în peşteră.
Pentru
doritori,
instructorul
de
scufundare este autorizat şi poate organiza
cursuri în urma cărora puteţi obţine un
brevet recunoscut internaţional.
Echipamentul special este pus la
dispoziţie de către organizatori.

CROAZIERĂ PE DUNĂRE
Se poate merge, cu vaporul sau cu şalupe,
pe Traseul Orşova – Mraconia – Cazanele
Mari.
Traseul
parcurge
cea
mai
spectaculoasă porţiune a Dunării, respectiv
un defileu tăiat în calcare, cu pereţi sălbatici
şi înalţi.
Se pot vizita mai multe obiective turistice:
-Mănăstirea Mraconia;
-Chipul lui Decebal săpat în stâncă;
-Tabula Traiana;
-Peştera Veterani;
-Peştera de la Gura Ponicovei.
Pentru doritori se poate coborî din şalupă
sau vapor, folosind bărci pneumatice, direct
în Peştera Ponicova (lungă de 1,6 km), care
poate fi vizitată până la intrarea din amonte
de unde returul se face cu autocarul până în
localitatea Orşova.
Tura completă cu vizitarea peşterilor
durează o zi.
Pentru tura fără a coborî de pe vapor se
poate face în 1/2 zi.

Oferte programe standard
Canionul Tasnei intr-o zi !
Întâlnire cu ghizii la ora 9.00,
transportul până la locul de
desfăşurare a acţiunii, prezentarea
turei şi a echipamentului, plecarea în
traseu.
Traseul implică o urcare de
aproximativ 45 minute pe o potecă
turistică până la locul de intrare în
traseul propriu-zis.
Acesta începe cu o tiroliană de
testare a participanţilor, după care
coborârea prin canion se face cu
ajutorul corzilor. În funcţie de
mărimea grupului şi nivelul apei
există montate între 3 şi 5 corzi, de 40 m, pentru tiroliană şi rapel, cu ajutorul cărora se trec
săritorile şi cascadele canionului, ajungându-se la locul de plecare.
La final au loc analiza turei, picnic, grill, băuturi, baie în Cerna etc şi apoi transportul în
Băile Herculane.
Traseul durează între 4 şi 6 ore, în funcţie de numărul de participanţi.

Extrem 3 (weekend)
Ziua 1, se parcurge canionul Ţăsnei, cu un program identic cu cel descris mai sus.
Ziua 2, transport cu maşinile la locul de desfăşurare.
Echiparea participanţilor şi deplasarea la canionul Râmnuţa Mare.
Urcarea în traseu se face pe o potecă haiducească folosită de haiducii lui Tudor
Vladimirescu pentru a scăpa de poterele austro-ungare.
Vizitarea unei mici peşteri aflate în traseu.
Echiparea în costume de neopren şi echipament
TSA, după care începe coborârea prin canionul
Râmnuţei, unul din cele mai frumoase şi spectaculoase
din România.
La final are loc analiza turei, baie în Cerna şi apoi
transportul în Băile Herculane.
Tura durează între 6 şi 8 ore, în funcţie de numărul
participanţilor.

Aventura Five
Este cel mai flexibil program al nostru, practic
participanţii stabilesc programul zilei următoare, din ofertă, iar
noi ne vom strădui să îl facem cât mai interesant, atrăgător şi
…tehnic!
Practic se pot parcurge, în zile consecutive, trasee
total diferite din punct de vedere tehnic şi de decor (de exemplu
în prima zi traseu turistic, a doua zi peşteră, a treia scufundare
sau coborâre cu bărcile etc).
De asemenea, traseele pot să se întindă pe mai multe
zile, folosind baza de cazare de la Jupâneşti, Ponoarele sau
folosind corturile. Datorită climatului mediteranean din zonă,
traseele sunt accesibile tot timpul anului.

OFERTA TRASEE TURISTICE:
-Circuitul Domogledului (Cheile Feregari – Peştera Mare de la Soronişte - Vf.
Domogledul Mare – Pasul Pisicii - Grota lui Şerban – Crucea Albă – Băile Herculane),
cu vizitarea a două peşteri (Peştera Mare de la Soronişte şi Grota lui Şerban).
Traseul durează 7-8 ore şi poate fi făcut în orice anotimp, dar îl recomandăm primăvara
când toată culmea este plină de flori.
-Cheile Ţăsnei - Balta Cerbului - 7 Izvoare.
Este accesibil tot timpul anului, foarte spectaculos. Traseul durează între 5 şi 7 ore.
-Cheile Prisăcinei - Cheile Drăstanicului.
O zonă sălbatică de o frumuseţe rară (chei adânci, poteci suspendate la sute de metri,
locuri de belvedere etc.). Traseul dureaza între 3 şi 5 ore.
- Saua Arşască – Vârful lui Stan Poienile
Mehedinţiului - Cheile Ţăsnei.
Este un traseu lung (durează 10-12 ore) dar traversează
toată creasta munţilor Mehedinţi prin cel mai frumos peisaj
exocarstic din România. Poienile Mehedinţiului sunt de
fapt cele mai mari doline din România, cea mai mare
având 300 m adâncime (în mod normal o dolină are 10-20
m diametru). Există şi o variantă mai scurtă de 4-6 ore, cu
coborâre prin Cheile Foioroaga Mare în Valea Cernei la
km. 19,5.
- Circuitul Râmnuţa Mare - Râmnuţa Vânătă.
Este un traseu pitoresc care începe cu urcări uneori
verticale pe stânci (drumul Haiducilor) şi continuă prin poieni, păduri şi sălaşe.
Traseul durează 4-6 ore.
De asemenea putem parcurge orice traseu din Valea Cernei şi Podişul Mehedinţi.
OFERTA CANIOANE:
-Canionul Ţăsnei, este cel mai uşor din punct de vedere
tehnic şi durează 4-5 ore.
-Canionul Drăstanicului, scurt, strâmt, cu cascade mari dar
spectaculos. Durează 3-4 ore
-Canionul Râmnuţei, unul dintre cele mai frumoase şi
spectaculoase din România, durează 5–7 ore
-Canionul Vânturătoarea, numai pentru cei tari de inimă,
deoarece cascada principală are 120 m înălţime şi se
coboară în ‘apic’. Este un circuit tehnic şi nu se poate
aborda decât după un temeinic antrenament.
-Canionul Bobotului, de asemenea, este un circuit tehnic.

OFERTA SPEOLOGIE:
-Peştera Mare de la Soronişte, se află în masivul Domogled şi este o peşteră cu o
denivelare negativă de 90m.
Are o istorie interesantă încă de pe vremea Imperiului Austro-Ungar, când - după
un mare pariu - două persoane au îndrăznit să coboare primul puţ de –32m.
Este o peşteră sportivă recomandată persoanelor cu experienţă pe verticale.
-Peştera cu două intrări, se află în
cheile Prisăcinei, fiind o peşteră mare,
orizontală şi uşor accesibilă din punct de
vedere tehnic.

Peştera Podului de la Ponoarele, este în
vecinătatea celebrului Pod al lui
Dumnezeu (podul este o arcadă de calcar
care a rămas după prăbuşirea unei galerii
a acestei peşteri).

-Peştera Gramei, este situată în
localitatea Jupâneşti din Podişul
Mehedinţi.
Este o peştera mare, frumoasă şi uşor
accesibilă.

OFERTA RAFTING:
Coborâre cu bărcile pe
Cheile Nerei, este una din cele
mai reuşite ture pe apă.
Se coboară o porţiune de 21
km (durează între 5-8 ore) între
Şopotul Nou şi Podul Beiului.
Se recomandă ca tură de
weekend, pentru că este o zonă
virgină şi plină de farmec.
Este recomandat să se viziteze
şi Cheile Beuşniţei (cca. 15
km), râul Beu fiind unul din
cele mai frumoase din ţară
având o mare porţiune de
cascade în calcar şi tuf calcaros
unică la noi în ţară.
Coborârea se face primăvara (începutul lunii mai) când apa are debitul suficient de
mare.
Coborârea pe râul Cerna, este preferabilă de asemenea primăvara sau toamna, când
debitul apelor este suficient de mare, Cerna fiind un râu vijelios, cu multe cascade şi
săritori care cresc adrenalina şi creează fiori şi stări de neuitat.

Veniţi cu noi şi lăsaţi aventura aceasta să vă ofere amintiri frumoase pentru o viaţă!

Asociaţia
Drobeta Turnu Severin
Mob: 0721 26 41 43, Alexandru Popa
0722 61 90 44, Sorin Şoşu
e-mail: adventure.tour@yahoo.com

