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Cum îți imaginezi călătoria ideală prin județul Hunedoara? 

Ce experiențe, arome, sunete, imagini sau persoane ar trebui să includă? 

Ce instrumente și informații ar trebui să ai la �ne as�el încât la sfârșit să 

spui: 

„WOW! Au fost momente pe care nu le voi uita niciodată!” ? 

Iată suges�a noastră, ca punct de plecare: o călătorie, în s�lul boierului  

contemporan!

Cum  arată această călătorie, în opinia noastră?

Frumos și pe-ndelete. 

În ritm de bun gust.

Așa începe... 

Noi îți oferim acest ghid, ca să călătoreș� prin județul Hunedoara, ca un 

boier 

contemporan!

 Până la finalul acestui ghid pdf ți vom arăta:

1.Ce obiec�ve turis�ce merită să descoperi în județ ?

2.Ce lucruri nu ș�ai despre Conacul Archia? Ce experiențe îți oferim? 

3.„Trusa  călătorului profesionist”, în județul Hunedoara
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Dar mai întâi de toate ...

� Cine suntem „Noi” ?

Mama, tatăl și fiul - Virginia, Sorin și Horia sau Familia Szabo! Suntem trei 
generații unite de același fir roșu. Construim unii pentru ceilalți. Căutăm 
involuntar frumosul ascuns. Respectăm regula simplă a vieții: fii prezent! 
Mereu în prima linie, mereu asumat! Iar când progresul întâlnește culorile și 
texturile generațiilor trecute, viața se așază frumos, simplu și bun. Suntem trei 
generații care au lucrat con�nuu pentru viață.
Rădăcinile noastre merg adânc în spațiul românesc. Purtăm, prin mâinile 
bunicilor, mândria și tăria. Ei au făcut pentru noi! Adunăm, prin forța 
părinților, seva și mișcarea. Oferim, prin prospețimea fiului, regăsirea și 
împlinirea!
Ce înseamnă să fii boier contemporan? De la ce idee am pornit ?
În județul Hunedoara sunt foarte multe case boiereș�.  Au fost foarte mulți 
oameni înstăriți la noi în zonă, care le foloseau pe post de case de vacanță. Își 
invitau aici prietenii și partenerii de afaceri. Cinau împreună, discutau afaceri, 
organizau ședințe de echitație, călătorii sau drumeții în natură.

�
Unde vrem să ajungem? 
� Vrem să dăm un alt sens conceptului de boier. Nu invităm oamenii să fie 
aroganți! Din contră!
� Ne-am gândit: Cum am putea să trăim s�lul acesta de viață, să-l oferim 
mai departe și  să rămânem oameni cu picioarele pe pământ?
� Turiș�i noștri sunt acei prieteni, pe care boierii îi invitau odinioară la 
conac.
Aproxima�v 70% din oamenii care ne calcă pragul noi îi întâlnim și îi 
cunoaștem direct. Cu 30% dintre cei pe care îi cunoaștem, rămânem prieteni 
pe termen lung.
Cu unii împărtășim pe deplin aceleași valori. Au devenit  prieteni de familie și 
chiar am mers în concedii împreună. 

� Care este invitația noastră pentru �ne?
 � Fii boier contemporan! Cunoaște oameni. Fii curios! Când vii într-un loc 
crează prietenii, nu-ți fie teamă să interacționezi cu oamenii. Vino la noi, iar 
când pleci vei avea mai mulți prieteni. :)
 
� Acestea fiind zise...
� Hai să pornim la drum, prin județul Hunedoara, dragă boier 
contemporan!
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Top 30 de obiec�ve turis�ce pe care merită să le vezi în Hunedoara!

Noi, familia Szabo de la conacul Archia ne asumăm provocarea de a realiza un 
top al des�națiilor hunedorene „musai” de văzut. Cu această ocazie vei 
cunoaște cele 6 zone turis�ce ale județului. 5 locații pentru fiecare zonă 
înseamnă 30 de obiec�ve. 

� Pentru fiecare obiec�v turis�c vom adauga distanța față de Conacul 
Archia. Dar asta nu e tot! În rubrica „Mai poți vizita:” îți vom oferi alte suges�i 
de obiec�ve situate în apropriere, ca să te bucuri de o călătorie diversă. 
� Județul Hunedoara a fost numit de către Asociația Zig Zag prin Romania 
- Pământul Sacru. În con�nuare vei vedea de ce s-a ajuns la acest brand 
turis�c! 

I. Valea Jiului

1. Muzeul Mineritului din Petroșani

� O istorie a mineritului în Valea Jiului. Cărbuni și flori de mină deosebite. 
Documente, u�laje miniere sau cărți. Povestea Coloanei Infinitului, realizată 
în Petroșani. Peste 4000 de exponate. Asta te așteaptă la Muzeul Mineritului! 

� Distanță până la Archia: 90 km
� Mai poți vizita în zonă: Teatrul I.D Sîrbu, Muzeul Momârlanului, Muzeul 
Instalatorului Român, Statuia Minerului, Pietonalul din centru, toate din 
Petroșani.

2. Muzeul Mamei din Petrila

� În lume sunt două muzee dedicate maternității! Primul este  în New 
York. Al doilea se află  în Petrila, realizat de caricaturistul Ion Barbu ca semn de 
recunoș�nță pentru mama lui: Virginia Barbu, sau doamna Jeni cum îi 
spuneau cunoscuții. 

�  Ce vei găsi aici? Citate despre mamă din literatura română, obiecte 
personale, cărți, fotografii, colecția de oale cu numele felului de mâncare pe 
capac și rețeta scrisă în interior. Toate acestea te vor înduioșa dar și amuza în 
același �mp. 
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Distanță până la Archia: 85 km
� Mai poți vizita în zonă: Casa Memorială I.D. Sîrbu, Centrul Pompadou, 
Cheile Jiețului și Cheile Taia

3. Peștera Bolii

� Se numește așa datorită voievodului Bolia din Zarand, care în Evul 
Mediu a primit în stăpânire pâmânturile și pădurile din zona actualului oraș 
Petroșani. Peștera este una dintre cele mai mari din Transilvania și printre 
cele mai bine amenajate din țară. Are o scenă unde se țin adesea concerte 
și găzduiește două specii de lilieci. Aici, studiourile ZDF din Germania au 
filmat „Cântecul Nibelungilor” și „Codul Zeilor”. 

� Distanță până la Archia: 83 km
� Mai poți vizita în zonă: Cetatea dacică a Băniței, Cheile Băniței, Cheile 
Crivadiei

4. Stațiunea Parâng

� O găseș� la 12 km de Petroșani, într-un cadru superb: Zona Rusu de 
unde încep munții Parâng. Este o stațiune turis�că de interes național în 
care poți ajunge cu telescaunul(al doilea ca mărime din România) sau pe 
drum fores�er.  Are multe de oferit, pentru toate ano�mpurile:  9 pâr�i de 
schi, pe �mp de iarnă iar în restul anului sporturi extreme(parapanta,  
downhill sau off-road) și drumeții. 

� Distanță până la Archia: 99 km
� Mai poți vizita în zonă:  Vârful Parângul Mare,  Vârful Parângul Mic, 
lacurile Roșiile, Gâlcescu etc.

5. Crucea Eroilor

� Este simbolul stațiunii Straja(aparține administra�v de Lupeni). De 
aici se vede o panoramă impresionantă a Văii Jiului.  Povestea ei este tot 
atât de interesantă: la o cabană din zonă becul s-a ars de mai multe ori și de 
fiecare dată pe s�clă se imprima o cruce. 
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Starețul Mănăs�rii Lainici a spus, la auzul veș�i, că acest fenomen se 
întâmplă pentru că soldații căzuți în Primul Război Mondial aici nu au fost 
înmormântați creș�nește.  Așa s-a hotărât construirea crucii.
� Aceasta este iluminată noaptea și poate fi văzută din orașele din 
Valea Jiului.

� Distanță până la Archia: 117 km km
� Mai poți vizita în zonă:  Pâr�ile de schi, Ursul Baloo, Vârful Straja, 
Schitul și Tunelul Straja, Drumul Crucii, Parcul de aventură Pro Straja, Lacul 
Valea de Peș�, Peștera Zeicului.

II. Tara Hategului, ,

6. Rezervația de Zimbri

� Se află la 3 km de orașul Hațeg, în pădurea Slivuț. Merită să ș�i că e 
prima rezervație de zimbri înființată în România (1958). În prezent cuprinde 
7 exemplare de zimbri, cu nume care încep cu RO: Romeo, Romina, Rozina 
sau Romanița. 

� Distanță până la Archia: 48 km
� Mai poți vizita în zonă: Muzeul Țării Hațegului, Cetatea Mălăieș�, 
Conacul General Berthelot, Cetatea Regală a Hațegului.

7. Geoparcul Dinozaurilor

� Este un geoparc internațional UNESCO.  Se află la intersecția dintre 
rutele comerciale ale An�chității.  Pe meleagurile sale vei descoperi lumea 
dinozaurilor pi�ci care trăiau pe insula Hațegului, acum 72 de milioane de 
ani. Găzduiește în același �mp numeroase valori culturale și tradiționale din 
Țara Hațegului. 

� Geoparcul are mai multe puncte de vizitare: 
-expoziția de dinozauri, balauri și dragoni din Hațeg.
-centrul de ș�ință și artă din comuna General Berthelot.
-casuța Vulcanilor din comuna Densuș.
-casa dinozaurilor pi�ci și casa tradițiilor din comuna Sântămăria Orlea.
� Pe site-ul geoparcului vei găsi multe variante de trasee ce includ 
biserici de piatră,cetăți medievale, tradiții hațegane și multe atracții 
naturale.
� Mai multe despre Geoparcul Dinozaurilor și atracțiile sale: 
www.hateggeoparc.ro
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Distanță până la Archia: 43 km (până la sediu-punctele sale de vizită se află 
în jurul orașului Hațeg)
Mai poți vizita în zonă: Satul tradițional Ștei, turnul Răchitova, Biserica de 
piatră din Densuș.

8. Mănăs�rea Prislop

�  Aici se înmormântat părintele Arsenie Boca.  Este unul dintre 
centrele turismului ecumenic/spiritual din România. Mănăs�rea Prislop și 
Castelul Corvinilor sunt obiec�vele hunedorene care atrag cei mai mulți 
turiș�, anual. 

� Distanță până la Archia: 41 km
� Mai poți vizita în zonă: Castelul Cândeș�lor(Kendeffy)  și Biserica 
reformată calvină din Sântămăria-Orlea. 

9. Ulpia Traiana Sarmisegetusa

� A fost capitala Daciei, după cucerirea romană. Din orașul roman au 
mai rămas ruinele. Astăzi, Complexul Arheologic Ulpia Traiana 
Sarmisegetusa are un amfiteatru de aproxima�v 5000 de locuri, spațiile 
dedicate templelor, locuințelor funcționarilor și multe altele. 

� Distanță până la Archia: 60 km
� Mai poți vizita: Muzeul de Arheologie Sarmisegetusa, Legendarium, 
Muzeul satului Hațegan și Tăul fără fund din Peșteana.

10. Lacul Bucura și Munții Retezat

Lacul Bucura este cel mai mare lac glaciar, ca în�ndere, din România. Are 
o suprafață de 8,9 ha. Se află în Munții Retezat, un adevărat paradis natural cu 
84 de lacuri glaciare, vârfuri, cascade și forme de relief spectaculoase.

� Distanță până la Archia: 105 km
� Mai poți vizita în zonă:  Lacul Zănoaga, Cascada Lolaia, Vârful Retezat, 
Vârful Peleaga, Vârful Păpușa.
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III. Valea Muresului,

11. Cetatea Devei 

� Este una dintre cele mai importante cetăți medievale din Transilvania. 
A fost construită pentru a apăra Valea Mureșului de invazia tătarilor. 
Documentele o atestă prima dată în 1269!

�  Iancu de Hunedoara o primește în stăpânire în 1444 și o transformă, 
din cetate de apărare în  cetate nobiliară.  A fost distrusă de mai multe ori, 
de-a lungul istoriei. Acum este restaurată, amenajată și iluminată pe �mp 
de noapte.  Putem spune cu încredere că este simbolul Devei.

� Distanță până la Archia: 6,2 km
� Mai poți vizita în zonă: Rezervația Naturală Dealul Colț și Dealul 
Zănoaga.

12. Palatul Magna Curia

� Se mai numește și Castelul Bethlen. Este cea mai veche clădire 
monument-istoric din Deva și în prezent, găzduiește sediul Muzeul 
Civilizației Dacice și Romane.  Clădirea este o bijuterie arhitecturală în s�l 
baroc, amenajată așa cum e astăzi de Ioan Haller.

�  Vei descoperi aici exponate din epoca bronzului, a fierului, obiecte 
diverse de la Sarmisegetusa Regia și Ulpia Traiana Sarmisegetusa sau 
mobilier nobiliar din secolul XIX.

� Distanță până la Archia: 5,7 km
� Mai poți vizita în zonă: Teatrul de estradă Deva, Palatul Tribunalului.

13. Măgura Uroiului

� Este un deal ce seamănă cu un pileus, căciula dacică a nobililor 
tarabostes. Se află aproape de Simeria, în satul Uroi, comuna Rapoltu mare. 
De aici se poate vedea întreaga Vale a Mureșului, orașele Simeria și Deva. 



 În același �mp este o arie protejată de interes național, cu roci diverse. 
Din vârful dealului se prac�că adesea saltul cu parapanta. 

� Distanță până la Archia: 15 km
� Mai poți vizita în zonă:  Situl arheologic, Tufurile calcaroase din Valea 
Bobâlnei.

14. Arboretum Simeria

� Este cel mai mare parc dendrologic ca mărime din România, al doilea 
din Europa și al treilea din lume. Deține peste 2165 de specii de plante și arbori 
rari. 

� Distanță până la Archia: 11,5 km
� Mai poți vizita în zonă: Pădurea Bejan, Centrul Vechi din Deva. 

15. Statuile Gimnastelor

Când spui Deva, spui gimnas�că de performanță. Colegiul Național 
Spor�v Cetate Deva este renumit pentru generațiile de gimnaste: Nadia 
Comăneci, Ecaterina Szabo sau Daniela Silivaș.  În oraș vei găsi mai multe statui 
dedicate gimnastelor dar și antrenorilor. 

� Distanță până la Archia: 5,7 km 
� Mai poți vizita în zonă: Casa Dr. Petru Groza, Statuile lui Traian și 
Decebal, Fântâna Muzicală.

IV. Hunedoara si tinutul Pãdurenilor, ,

16. Castelul Corvinilor

� Este unul dintre castelele medievale de top din Europa, construit de 
Iancu de Hunedoara în apropierea dealului Sânpetru( unde s-au descoperit 
două fortărețe dacice și una medievală). 
� A fost reședința familiei Corvinilor iar acum este muzeu, spațiu de artă și 
cultură frecventat de turiș� din întreaga lume. 

� Distanță până la Archia: 20 km
� Mai poți vizita în zonă: Băile romane Aquae din orașul Călan
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17. Lacul Cinciș

� Supranumit și Marea Hunedorenilor, Cinciș este unul dintre cele mai 
mari lacuri de acumulare din Transilvania. A fost creat în 1962, prin 
strămutarea locuitorilor din cinci sate. Numele său vine de la „cinci înși” care s-
au stabilit prima dată în aceste ținuturi. Este una din des�națiile de seamă ale 
Ținutului Pădurenilor.

� Distanță până la Archia: 45 km
� Mai poți vizita în zonă: Peștera Hoților și Peștera „Biserica fetelor” din 
Ghelari.

18. Drumul de marmură din Satul Alun

� Are o lungime de aproape 10 kilometri și în întregime pavat cu 
marmură. Este unicat în România. 

� Distanță până la Archia: 48 km

�

19. Cariera și biserica de marmură din satul Alun

� Marmura extrasă din fosta carieră de marmură a satului Alun este 
asemănătoare cu marmura de Carrara. A fost folosită la construirea Casei 
Poporului din Bucureș� dar și pentru construirea unui alt momument unicat în 
țară: biserica de marmură. Aceasta a fost ridicată doar în 2 ani, între 1937-
1939. 

� Distanță până la Archia: 48 km
� Mai poți vizita în zonă: Muzeul Memorial Drăgan Muntean și ansamblul 
rural, ambele din satul Bunila. 

20. Furnalul de la Govăjdia

� Furnalul este celebru pentru că aici s-au fabricat anumite componente 
din fontă pentru turnul Eiffel din Paris. 
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De asemenea, acesta producea și fontă pentru oțelul produs pentru turnul 
Eiffel la uzinele din Reșița. La vremea lui a fost primul furnal cu flux con�nuu 
din Europa și al doilea pe plan mondial.

� Distanță până la Archia: 36,2 km
� Mai poți vizita în zonă: Cuptoarele de reducere a minereurilor de fier și 
Biserica de zid din Ghelari, Munții Poiana Ruscă. 

V. Geoagiu-Orãstie,

21. Băile Romane Geoagiu

� În stațiunea Geoagiu-Băi (ce aparține de orașul Geoagiu) vei descoperi 
băile termale romane, unicat în lume prin modul de amenajare și obiectele 
descoperite aici.  
� Ca să ajungi la ele vei coborî într-o groapă imensă cu o lățime de 90-95 
de metri printr-un tunel îngust și apoi pe scări. Aici s-au descoperit plăcuțe 
vo�ve din aur cu mesaje de mulțumire pentru vindecările miraculoase 
produse de apa termală.

� Distanță până la Archia: 37,2 km
� Mai poți vizita în zonă: Cascada Clocota

22. Capela Romanică Rotonda

� Este singura rotondă din țară, încă în picioare. Se es�mează că a fost 
construită în secolul XI, fiind considerată as�el cea mai veche construcție de 
cult din România. 

� Distanță până la Archia: 43 km
� Mai poți vizita în zonă: Grota Haiducilor, Peștera Prăbușită(Cigmău), 
Peștera Mada( Mada).

23. Casa Memorială Aurel Vlaicu

� În casa din satul Aurel Vlaicu (Geoagiu) a trăit celebrul aviator, unul 
dintre pionierii aviației româneș�.  Vei descoperi aici schițe, cărți, machete 
realizate de Aurel Vlaicu și bucăți din avionul cu care acesta s-a prăbușit pe 13 
septembrie 1913. 
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Distanță până la Archia: 38 km
� Mai poți vizita în zonă: Cheile Măzii(Mada), Cheile Cibului(satul Cib), 
Cetatea zidită de la Ardeu.

24. Sarmisegetusa Regia

� A fost capitala Daciei, înainte de cucerirea romană.  Situată în munției 
Orăș�ei aceasta era apărată de alte cinci cetăți for�ficate.  În acest spațiu 
sacru au înflorit astronomia, spiritualitatea și medicina dacică.
�  Cetatea avea o parte sacră, una militară și alta civilă. În prezent, ruinele 
sale sunt incluse în patrimoniul Mondial Unesco! 

� Distanță până la Archia: 62,1 km
� Mai poți vizita în zonă: Arsenal Park și Sica dacică din Orăș�e

25. Cetățile de la Costeș� –Blidaru și Cetățuie

� Aflate în Munții Orăș�ei, pe teritoriul satului Costeș� (Comuna 
Orăș�oara de Sus) acestea aveau misiunea de a proteja capitala Daciei, 
Sarmisegetusa Regia.

�  Ambele au fost distruse de romani după cel de-al doilea război cu dacii. 
În prezent ruinele lor sunt incluse în patrimoniul mondial UNESCO.

� Distanță până la Archia: 46 km(Blidaru), aprox 43 km (Costeș�-
Cetățuie). 
� Mai poți vizita în zonă: Muzeul de etnografie și cel militar în aer liber , 
Biserica evanghelică, Rotonda, toate din Orăș�e.

VI. Tara Zarandului,

26. Muzeul Aurului din Brad

� Vei înțelege de ce orașul Brad are ca brand „Descoperă strălucirea 
aurului” când vizitezi Muzeul Aurului. Este unic în Europa prin colecția de aur 
na�v și minerale pe care o găzduiește. Vei putea vedea aici 1300 de exponate 
din aur din zonele Brad, Deva, Roșia Montana precum și peste 1100 de 
minerale adunate din toată lumea. 
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Distanță până la Archia: 41,3 km
� Mai poți vizita în zonă:  Statuia Lupoaicei, Centrul istoric, Muzeul de 
istorie locală și etnografie, Mocănița, toate din orașul Brad.

27. Gorunul lui Horea

� Este un momument al naturii, reprezenta�v pentru Țara Zarandului. Îl 
găseș� în cadrul complexului de monumente Țebea, comuna Baia de Criș. Are 
peste 800 de ani vechime!
�  Se numește așa pentru că aici obișnuia să-i strângă Horea pe țărani în 
1784, înainte de a porni răscoala împrotriva nobililor alături de Cloșca și 
Crișan.

�
 Distanță până la Archia: 47,5 km
� Mai poți vizita în zonă: Gorunul lui Avram Iancu, Gorunul Regelui 
Ferdinand, al Reginei Maria și Generalului Berthelot din cadrul complexului de 
monumente Țebea.

28. Mormantul Iui Avram Iancu

� Se află tot în complexul de la Țebea.  Craiul Munților cum a fost 
supranumit Avram Iancu, conducătorul moților în �mpul revoluției de la 1848 
este înmormântat aici.
�  Lespedea de piatră de pe mormânt are mai multe simboluri: Cununa de 
lauri simbolizează victoria, frunzele de stejar reprezintă tăria, sabia este 
semnul revoluției iar cele 10 cruci sunt cele 10 porunci biblice. Pe mormânt se 
află și inscripția: " Craiului Mun�lor. Na�unea Romana intregita in hotarele ei 
fires� si unita in spiritul liberta�i"

� Distanță până la Archia: 47,5 km
� Mai poți vizita în zonă: Biserica de lemn Sfântul Nicolae din Satul 
Căraci(Baia de Criș). 

29. Casa memoriala Crișan din satul Crișan, comuna Ribița

� A fost construită pe fundația căsuței țărăneș� în care s-a născut Marcu 
Giurgiu sau Crișan.  Acesta a fost unul dintre cei trei conducători ai răscoalei 
țărăneș� de la 1784.
 
� În prima cameră vei găsi o prezentare a lui Crișan și  a răscoalei iar în a 
doua, un interior de casă țărănească din Țara Zarandului, în secolul XVIII.
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 Distanță până la Archia: 48 km
� Mai poți vizita în zonă: Cheile Ribicioarei, Mănăs�rea Crișan, Podul 
Natural Grohot. 

30. Mănăs�rea Franciscană din Baia de Criș

Este cea mai impunătoare clădire medievală-go�că de pe 
Valea Crișului Alb.
� A fost construită la sfârșit de secol XIV. 

� Distanță până la Archia: 49 km
� Mai poți vizita în zonă: Casa memorială "Avram Iancu" din Baia de Criş. 

� Gata! Ai 30 de obiec�ve pe care le poți include în planul tău de 
călătorie pentru Hunedoara.  Noi, familia Szabo îți spunem că acestea sunt 
doar începutul unei aventuri fantas�ce. Județul nostru are zeci de alte 
obiec�ve turis�ce pe care merită să le vezi. 
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„Trusa  călătorului profesionist”, în județul Hunedoara

În această secțiune îți oferim instrumentele și informațiile necesare pentru 
o călătorie reușită.

A. Informații u�le

1. Stabilește clar des�națiile pe care vrei să le vezi. 
Vorba celebrului autor Steven Covey: Începe cu gândul la final! 

2. Informează-te de acasă! Insistăm.  Pentru a preveni experiențele 
neplăcute la fața locului informează-te cu privire la: obiec�vele ce 
urmează să le vizitezi, accesul la ele, echipamentele necesare, 
persoane de contact sau obiceiurile localnicilor.

3. Verifică, în avans, starea vremii, mai ales dacă mergi în trasee 
montane. 

4. Mergi la centrele de informare turis�că din orașele mari/localitățile 
importante. Cere cât mai multe informații despre obiec�vele din 
zonă. Tot aici vei găsi hărți sau pliante turis�ce. 
Unde găseș� centre de informare turis�că în județul Hunedoara?
În Deva, Hunedoara, Hațeg, Lupeni, Petroșani, Uricani, Geoagiu, 
Ribița, 

5. Cere sprijinul ghizilor locali când mergi la muzee sau în drumeții. 

6. Înainte de a pleca în călătorie, caută-i online, pe oamenii care 
dezvoltă zona vizitată de �ne la nivel turis�c. Aceș�a pot fi 
antreprenori, profesori, scriitori de monografii sau cărți cu temă 
turis�că. Ei sunt „mine de aur”, în sensul că îți vor oferi din 
entuziasmul și cunoș�nțele lor. Te vor duce în locuri pe care nu le ș�e 
toată lumea. 

7. Pentru cei care iubesc să dăruiască suveniruri prietenilor: Nu aștepta 
până ajungi acasă ca să le oferi un magnet, carte, medalion etc. 
Suges�a noastră este să le trimiți fotografii pe Facebook, imediat ce 
le-ai făcut. Se vor bucura că ii iei cu �ne în călătorie!  

8. Fii curajos! Intră în vorbă cu oamenii din satele vizitate. Întreabă-i 
despre viața lor și despre zonă.  Vei fi suprins de cât de multe poveș�, 
informații și poveș� vei descoperi. 
De exemplu, localnicii din zona Țării Hațegului și munții Orăș�ei au 
foarte multe obiecte dacice și romane găsite sau moștenite de la 
familie. 
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B. Instrumente/Obiecte necesare

-Ghidul de călatorie „Fii Boier Contemporan”

- Act de iden�tate
 -Telefon mobil cu date mobile, GPS. Îți recomandăm ca pentru drumeții 
să ai acumulator pentru încărcat telefonul+încărcător la mașină.

-Încălțări adecvate- de munte. În Hunedoara ai multe trasee montane în 
Retezat, munții Parâng, Vulcan, Apuseni, Metaliferi, Șureanu, Țarcu, 
Zarand sau masivul Găina. 

- Pelerina de ploaie – daca intenționezi să vizitezi munții Retezat, aceasta 
este indispensabilă! Vremea aici se schimbă de la o oră la alta. 

-cizme de călărie și slip. La Conacul Archia te așteptăm pentru înot la 
piscină și echitație.   

- Harta județului și a zonelor prin care mergi. 

-aparat de fotografiat/ telefon cu o cameră foto-video performantă. 
Județul Hunedoara te îmbie să imortalizezi momentele petrecute pe 
meleagurile sale. 

-descarcă de pe Google Play, Harta Cesavezi în România. Are 5,41 MB, e 
gratuită și foarte u�lă! Trebuie doar să ai internetul și GPS-ul ac�vat. Intră 
pe județul Hunedoara și vei descoperi obiec�ve turis�ce cu informații 
detaliate.

-îți sugerăm să foloseș�  aplicația de mobile „Trip Advisor”. E gratuită și la 
fel, e disponibilă pe Google Play. Vei găsi aici informații legate de unități de 
cazare, obiec�ve turis�ce, locuri de unde poți face cumpărături, suges�i 
de trasee turis�ce etc. 

� Iată! Ai tot ce îți trebuie pentru o călătorie de neuitat în județul 
Hunedoara! Noi, familia Szabo te așteptăm la Conacul Archia cu cele mai 
bune servicii ale noastre, informații u�le și mai ales, momente de neuitat, 
nu lucruri! 
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9 lucruri pe care nu le ș�ai despre Conacul Archia

1. Am pornit proiectul „Conacul Archia” fară nicio experiență în 
turism. 

În 1994, am cumpărat  un teren în satul Archia. Acesta urma să fie girat la 
bancă pentru a deschide o  fabrică de confecții. Părinții mei, Virginia și Sorin 
Szabo au lucrat 15 ani în confecții tex�le. Au avut la un moment dat, 
aproxima�v 1200 de angajați. 

2. Conacul Archia a pornit dintr-o joacă!
 Nu am avut un plan inițial bine stabilit. Ne-am gândit cum să punem în 
valoare terenul din Archia. Am acționat cu resursele pe care le aveam atunci 
la dispoziție, iar conceptul s-a dezvoltat pe parcurs. 

3. Am deschis în 8 noiembrie 2008.
Am apărut în peisajul turis�c, în plin an de criză, cu zero experiență!  
În primele 4 luni n-am făcut niciun ban. 

4. Primul nostru „talisman norocos” a fost Cătălin Botezatu.
 � Și-a făcut rezervare la noi în 2009, de Paș�.  După ce a venit el 
conacul a început  să se dezvolte, să atragă mai mulți turiș�.  Are mare 
însemnătate pentru noi venirea lui, la Conacul Archia. 

5. În 2010 am creat pagina de Facebook.
 Trei ani mai târziu am câș�gat �tlul de  „Cea mai buna pagină de 
Facebook de Travel din România”, la secțiunea Hoteluri.

6. În prezent avem 9 cai, 2 ponei și un mânz. 
La conacul Archia poți face cursuri de echitație. Organizăm și drumeții 
în natură.

7. În 2015 am început rebranding-ul conacului. 
Un an mai târziu am lansat conceptul de Boier Contemporan. 

8. Misiunea noastră este să creăm momente pentru oameni! 

FII BOIER CONTEMPORAN!
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Pentru asta sunt vacanțele: ca să creezi momente pe care nu le uiți 
niciodată! Hai să numim aceste momente „ancore în �mp”. 

� Asta vrem noi, să oferim momente de neuitat, despre care turiș�i noștri 
să povestească mai departe. Cheia pentru a face acest lucru e chiar sub nasul 
nostru! 
Cum așa?
� Momentele se crează prin oameni, care se cunoasc, se prețuiesc și 
încearcă lucruri noi, împreună.

9. Conacul Archia este un contrast! Unul creat special pentru �ne.

� Prioritatea  mamei mele( Virginia) este să recupereze valori de 
odinioară (obiecte de mobilier, lucrări de artă, cărți interesante, a�tudini de 
urmat în viață). 
� Valoarea #1 a mea( Horia) este să creez momente pentru oameni! 
Cum ? Făcând apel la natura umană, tehnologie și marke�ng. 

� Aceste valori diferite intră în contrast! 
� Recuperăm și promovăm valorile trecute. Pe de altă parte folosim cu 
responsabilitate  tehnologia  pentru a-ți oferi momente unice.
�  Echitație și piscină. Evenimente în aer liber și evenimente de înaltă 
clasă. Decor de odinioară și aparatură modernă. Acesta este contrastul oferit 
de conacul Archia!

� În defini�v, aici trecutul, prezentul și viitorul se întâlnesc și colaborează. 
Vechiul se întâlnește cu noul. Contrastul acesta face ca Archia să fie o 
experiență unică pentru prietenii care o încearcă.

FII BOIER CONTEMPORAN!
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Încheiem acest ghid cu o serie de citate despre călătorii care să te 
inspire să te bucuri de călătoriile tale! Din plin!  

� Călătoria te învață că indiferent cât de multe cunoș�, este mereu 
mai mult de învățat – The Cultureur
�
� Te rog fii un călător, nu un turist. Încearcă lucruri noi, întâlnește 
oameni noi și uită-te mai departe de ceea ce se află în fața ochilor tăi. 
Acestea sunt cheile pentru a înțelege minunata lume în care trăim – 
Andrew Zimmern.

� Inves�ția în călătorii este o inves�ție în �ne – Ma�hew Karsten.

� Oriunde te duci, du-te cu toată inima – Confucius

� Umple-ți ochii de minuni, trăiește precum o să mori în 10 
secunde. Vezi lumea. Este cu mult mai fantas�c decât orice vis realizat 
sau plă�t în fabrici – Ray Bradbury.

Gânduri de final

� Fii un călător si un boier contemporan! Urmărește-ne în 
con�nuare, pe Facebook! Aici îți vom oferi constant ar�cole u�le, 
fotografii și suges�i pentru vacanțele și evenimentele speciale din 
viața ta. 

#momentsNotThings 
La dispoziția dumneavoastră,
Familia Szabo
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FII BOIER CONTEMPORAN!

Ghidul tãu de cãlãtorie în judetul Hunedoara

Fii un călător si un boier contemporan! Urmărește-ne în 
continuare, pe Facebook! Aici îți vom oferi constant 
articole, fotografii și sugestii pentru vacanțele și 
evenimentele speciale din viața ta.” 
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