
Şandra 
 Turiştii care ajung în Rezervaţia Satchinez din Timiş pot face un scurt popas în 

comuna Şandra, la Schwabenhaus, pentru a degusta din Apfelstrudel (ştrudel cu 

mere/desert cu mere) unul dintre preparatele bucătăriei şvăbeşti prezentă în Banat.   

Istoricii spun că localitatea Şandra a luat fiinţă în anul 1833 sub denumirea de 

Alexandria sau Sàndorhàsza, după numele episcopului Alexandru de Zagreb  care era 

proprietarul terenurilor din această zonă. Episcopul a semnat un contract prin care 

permitea celor 140 de familii de colonişti germani provenite din localităţile învecinate 

să se aşeze pe teritoriul lui şi să înfiinţeze localitatea care avea să-i poarte numele. 

 Imediat au început lucrările la construcţia aşezământului, după canoanele 

aşezărilor germane cu străzi drepte şi perpendiculare. Trei ani mai târziu, în 1836, a 

fost construită biserica in stilul neobarok, în jurul căreia localitatea s-a ridicat în 

formă de cerc perfect, reprezentând azi una dintre cele mai frumoase comune din 

punct de vedere arhitectural.

Sandra 
 Tourists arriving at the Satchinez Reservation in Timis can make a short 

stop in the village of Şandra at the Schwabenhaus to taste Apfelstrudel (apple pie 

/ apple dessert) as one of the Swabian cuisine in Banat.   

Historians say that Şandra was founded in 1833 under the name of Alexandria or 

Sāndorhāsza, after the name of the bishop Alexander of Zagreb, who owned the 

land in this area. The bishop signed a contract to allow the 140 families of 

German colonists from neighboring areas to settle on his territory and establish 

the town to be named. 

 Immediately began the construction of the settlement, according to 

the canons of the German settlements with straight and perpendicular streets. 

Three years later, in 1836, the church was built in the neo-baroque style, around 

which the village was built in the shape of a perfect circle, representing today 

one of the most beautiful architectural commons.

In Banat, the Satchinez Nature Reserve is a landmark, with historical valences, 

for the life and dynamics of waterfowl populations. Due to the large number of 

birds, the high biological potential, the existence of a habitat with various 

ecological niches, the reservation is considered unique.

                   Băile Călacea

 Având ape termale al căror efect terapeutic este cunoscut încă 
din anii 1880, Staţiunea Băile Calacea reprezintă un reper în circuitul 
medical al celor care doresc să îşi trateze afecţiuni reumatismale de 
toate tipurile, afecţiuni ortopedico-traumatice, dar şi al celor care 
caută odihnă şi relaxare. Personalul medical  oferă consultaţii şi 
recomandări medicale de specialitate, iar procedurile ating cea mai 
variată gamă.  Aflată într-un punct de pornire privind modernizarea 
şi dezvoltarea, Staţiunea Calacea se află la 25 de kilometri de 
Timişoara şi dispune de 150 de locuri de cazare. 

Staţiunea mai are un bazin de dimensiuni olimpice cu apă termală, 
un club, un bar, terenuri de fotbal, tenis şi de joacă pentru copii şi 
sală de mese. Informaţii la telefon  0256 379612,  0726 148404. 

The Călacea Baths

 With thermal waters whose therapeutic effect has been known 
since the 1880s, Baile Calacea Spa is a landmark in the medical circuit of 
those who want to treat rheumatic diseases of all types, orthopedic-
traumatic diseases, but also those who seek rest and relaxation . 
Medical staff provides specialist medical consultations and 
recommendations, and procedures reach the widest range. Located at a 
starting point for modernization and development, Calacea Resort is 
located 25 km from Timisoara and has 150 accommodation places.

The resort also has an Olympic-sized thermal pool, a club, a bar, football 
fields, tennis and children's playgrounds and a dining room. Information 
by phone 0256 379612, 0726 148404.

  Cula de la Ciacova
 Cataloged as "a monument of great importance for the medieval 
military architecture of Banat and the entire Romanian space", the feudal feast 
of Ciacova, also known as the Ciacova Cula, was first mentioned in a document 
written in 1243.

Visible from an appreciable distance, Cula draws its attention by its massive 
and distinct height in the immediate vicinity of the former Administrative 
Palace of the City and Botanical Park of Ciacova.

The monument has a total height of 23.7 m, the second one of the 
approximately 60 donjones in the Romanian space, after that of the Cheresig 
tower (26 m) its elevation consisting of a ground floor, covered with a 
semicylindrical vault of brick, three floors, and finally, a defense platform 
ending in crenels.

From an architectural point of view, the donation from Ciacova appears to us 
as a monument at the confluence of Romantic and Gothic style.

Today, the donjon can only be visited from the outside, with the authorities in 
Ciacova having concerns about the introduction of the monument on tourist 
routes, its arrangement and its transformation into a visually inviting tourist 
site, including inside.

Also in Ciacova, tourists can visit Memorial House Dositej Obradovic 
(telephone calls 0256.399600), and in the surroundings can discover the 
church of the old Cebza monastery.

Pădurea Macedonia 

 Pădurea Macedonia se află în județul Timiș lângă localitatea cu acelaşi nume iar  documentele 

care atestă începuturile aşezării cu același nume datează din anii 1330, pentru ca în anii 1887 să 

se menţionează faptul că întreaga localitate a fost inundată, locuitorii neputând circula decât cu 

luntrea.

 Pădurea Macedonia face parte dintr-o arie protejată cu o întindere de 4.625 de hectare,  unde 

se găsesc variate specii de arbori, între care stejarul, fagul şi carpenul, în timp ce teiul şi salcâmul 

sunt în număr mai redus. 

 Arie de protecţie specială avifaunistică, Pădurea Macedonia  a fost instituită prin HG. nr. 

1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integranta a 

Reţelei Ecologice Europene Natura 2000 în Romania. Aria reprezintă în fapt o zonă naturală  cu 

râuri, lacuri, mlaștini, turbării, terenuri arabile cultivate, păduri de foioase situate în lunca 

inundabilă a râului Timiș, zonă  ce asigură condiții de hrană, cuibărit și viețuire pentru mai multe 

specii de păsări migratoare.

Între speciile avifaunistice prezente se pot aminti pescărușul albastru (Alcedo atthis), buhaiul de 

baltă (Botaurus stellaris), barza albă (Ciconia ciconia), erete de stuf (Circus aeruginosus), erete vânăt 

(Circus cyaneus), cristei de câmp (Crex crex), erete-cenușiu (Circus pygargus), ciocănitoare de stejar 

(Dendrocopos medius), ciocănitoare neagră (Dryocopus martius), egretă mică (Egretta garzetta), 

egretă albă (Egretta alba), vânturel (Falco vespertinus), stârc pitic (Ixobrychus minutus), sfrânciocul 

cu frunte neagră (Lanius minor), stârc de noapte (Nycticorax nycticorax) sau cormoran mic 

(Phalacrocorax pygmeus)[

În vecinătatea sitului se află câteva obiective de interes istoric, cultural și turistic precum Biserica de 

lemn "Sf. Gheorghe" din Cebza,  Mănăstirea Partoș -construcție sec. XVI - XVIII, monument istoric, 

Conacul Gudenus dn satul Gad sau Conacul Banloc din satul omonim. 

Macedonia forest 

 The Macedonian Forest is located in Timis county near the locality with the same name and the 

documents attesting to the beginnings of the settlement with the same name dates back to the 1330s, 

so that in 1887 it was mentioned that the entire village was flooded, the inhabitants being able to 

circulate only with the boat.

 The Macedonian forest is part of a protected area of 4,625 hectares, where there are various 

tree species, including oak, beech and hornbeam, while lime and acacia are fewer. 

Special avifaunistic protection area, Macedonia Forest was established by the HG. no. 1284/2007 

regarding the declaration of the special protection areas for avifauna as an integral part of the Natura 

2000 European Ecological Network in Romania. The area is in fact a natural area with rivers, lakes, 

marshes, peatlands, cultivated arable land, deciduous forests located in the floodplain of the Timis 

River, a zone that provides conditions for food, nesting and living for several species of migratory birds.

Among the avifauna species present are the blue gull (Alcedo atthis), the Botaurus stellaris, the white 

stork (Ciconia ciconia), the reed eruption (Circus aeruginosus), the cirrus cyaneus, the crex crex ), Erete-

gray (Circus pygargus), Oak-beetle (Dendrocopos medius), Dryocopus martius, Egretta garzetta, 

Egretta alba, Falco vespertinus, Ixobrychus minutus ), Black-fronted Lanius (Lanius minor), Night 

Nycticorax (Nycticorax nycticorax) or Small Cormorant (Phalacrocorax pygmeus)

In the vicinity of the site there are several historical, cultural and tourist attractions such as the 

“Sf .  Gheorghe" 

                         Cula de la Ciacova
 Catalogat drept „un monument de maximă importanţă pentru arhitectura 

militară medievală a Banatului, dar şi a întregului spaţiu românesc”, donjonul feudal 
de la Ciacova cunoscut şi drept Cula de la Ciacova a fost pentru prima dată 

menţionată într-un document scris în anul 1243.

Vizibilă de la o distanţă apreciabilă, Cula atrage atenţia prin masivitatea şi înălţimea 
sa deosebite aflându-se în imediata apropiere a fostului Palat Administrativ al 

oraşului şi a parcului botanic din Ciacova.

Monumentul are o înălţime totală de  23,7 m , a doua din cele ale celor aproximativ 
60 de donjoane din spaţiul românesc, după cea a turnului-locuinţă de la Cheresig (26 
m)  elevaţia sa compunându-se dintr-un parter, acoperit cu o boltă semicilindrică din 

cărămidă, trei etaje şi, în final, platforma de apărare încheiată în creneluri. 

Din punct de vedere arhitectonic, donjonul de la Ciacova ne apare ca un monument  
aflat la confluenţa dintre stilul romanic şi gotic. 

În prezent, donjonul poate fi vizitat doar din afară, autorităţile din Ciacova având 
preocupări privind introducerea monumentului pe trasee turistice, amenajarea şi  

transformarea sa în obiectiv turistic vizitabil inclusiv în interior. 

Tot în Ciacova, turiştii pot vizita Casa Memorială Dositej Obradovic (telefon vizite 
0256.399600), iar în împrejurimi pot descoperi  Biserica vechii mănăstiri Cebza.

Rezervaţia ornitologică Mlaștinile Satchinez

Denumită şi Deltă a Banatului, Rezervaţia ornitologică Mlaştinile Satchinez este o rezervaţie naturală 

formată din întinderi vaste de ţinuturi mlăştinoase, un lanţ de bălţi, cu peninsule şi ostroave, locuri unde 

cresc păduri de stuf, cu pâlcuri de plopi şi salcâmi, copaci peste care cad perdele de liane.  Este un loc în 

care şi-au găsit adăpost numeroase păsări acvatice, unele dintre acestea fiind specii declarate monumente 

ale naturii, cum sunt egreta mică, egreta mare, stârcul galben, cormoranul mic, cataliga.

Andrei Kiss, doctor în ştiinţe biologice, care a efectuat studii de-a lungul unor îndelungi perioade la 

Satchinez, a identificat în arealul rezervaţiei 5 specii de păsări sedentare, 55 de specii de păsări oaspeţi de 

vară, 36 de specii de păsări de pasaj şi 17 specii de păsări oaspeţi de iarnă. Mai mult de jumătate din 

speciile de păsări cunoscute în România pot fi văzute şi în aria rezervaţiei de la Satchinez, unele specii fiind 

declarate monument al naturii.

Rezervaţia   ornitologică Mlaştinile Satchinez  este situată la o distanţă de aproximativ 28 km în direcţie NV 

de municipiul Timişoara, în bazinul hidrografic Timiş-Bega, pe albia majoră a pârâului Ier. Reprezintă astăzi 

una dintre ultimele porţiuni mlăştinoase, întinse, din Valea Ierului și atrage un număr însemnat de specii 

acvatice, şi nu numai, atât în perioada cuibăritului cât şi în perioada de migraţie, desigur în funcţie de 

dimensiunile sale actuale, şi de multitudinea nivelurilor trofice, în special în anii ploioşi.

În Banat, Rezervaţia naturală Satchinez este un loc de referinţă, cu valenţe istorice, pentru viaţa şi dinamica 

populaţiilor păsărilor acvatice. Datorită numărului mare de păsări, al potenţialului biologic ridicat, al 

existenţei unui habitat cu nişe ecologice diverse, rezervaţia este socotită un unicat.

Ornithological reserve Marshes Satchinez

Also called the Banat Delta, the Ornithological Reserve The Satchinez Swamps are a natural reserve 

formed by vast expanse of marshy lands, a chain of ponds, peninsulas and islands, places where reed 

forests grow with clusters of poplars and acacias, trees over which fall liane curtains. It is a place where 

numerous aquatic birds have been sheltered, some of them species declared as monuments of nature, 

such as small egret, big egret, yellow stork, small cormorant, cataliga.

Andrei Kiss, PhD in Biological Sciences, who has been studying for a long time in Satchinez, identified 5 

species of sedentary birds, 55 summer bird species, 36 bird species and 17 species of winter bird birds. 

More than half of the bird species known in Romania can be seen in the Satchinez reservation area, some 

species being declared a monument of nature.

The Ornithological Reserve The Satchinez Swamps is located about 28 km away from NV Timisoara, in the 

Timis-Bega catchment area, on the main stream of the Ier Stream. It is today one of the last stretches of 

marsh, stretched out of the Valley of Jerusalem and attracts a significant number of aquatic species, not 

only during the nesting period but also during the migration period, of course, depending on its current 

size, and the multiplicity of trophic levels , especially in the rainy years.

In Banat, the Satchinez Nature Reserve is a landmark, with historical valences, for the life and dynamics of 

waterfowl populations. Due to the large number of birds, the high biological potential, the existence of a 

habitat with various ecological niches, the reservation is considered unique.




