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Potenţialul turistic al judeţului Alba 

 Judeţul Alba beneficiază de un potenţial turistic ridicat şi diversificat, cu 
o natură extrem de generoasă şi un patrimoniu cultural ridicat şi 
valoros. 

 
 Parcuri naturale 

 Arii protejate şi rezervaţii naturale 

 Trasee turistice omologate, trasee turistice tematice, circuite turistice 

 Staţiuni turistice de interes local 

 Domenii schiabile  

 Patrimoniul mondial UNESCO 

 Obiective culturale 

 Obiective istorice 

 Obiective religioase 

 Expoziţii etnografice  

 Rute culturale 



Principalele forme de turism din judeţul Alba 

 

 

• Turism rural 

• Turism cultural 

• Turism montan 

• Turism de aventură 

• Turism ecumenic 

• Ecoturism 

 



Trasee turistice tematice şi  

rute cultural turistice 

         

  În ultimii ani, Consiliul judeţean Alba a implementat mai multe 
proiecte de creare şi dezvoltare a traseelor turistice tematice în judeţ, 
precum şi a unor rute cultural turistice.  

 

 Potecu’ Stânelor 

 Gradus Legionis 

 Gemina Victrix 

 Ruta Transcultural Apuseni 

 Ruta Unităţii Naţionale 1848 – 1918 – 1922  

 Ruta Drumul Icoanei 

 Ruta Via Auraea 

 Ruta Alba Regalis 



Potecu’ Stânelor 

 Traseu turistic tematic care îmbină natura cu tradiţiile şi obiceiurile 
de la stânele din Munţii Şureanu. 

 

 Oferă turiştilor o experienţă culinară autentică cu produse din carne 
şi lapte de oaie, dar şi posibilitatea participării la activităţile 
tradiţionale din cadrul stânelor. 

 

 Este un traseu turistic sezonier în strânsă legătură cu 
transhumanţa şi are un grad de dificultate ridicat. În prezent sunt 
înscrise în circuit 8 stâne, traseul oferind posibilitatea de extindere. 

 

 Are un marcaj propriu, printr-un logo reprezentativ al zonei care 
este amplasat pe o scândură neprelucrată, cu rol indicator. 



 Potecu’ Stânelor 
 Harta traseului 



 Potecu’ Stânelor 
 Semnalizarea traseului în Curmătura Şureanu 



 Potecu’ Stânelor 
 Semnalizarea traseului în Luncile Prigoanei 



 Potecu’ Stânelor 
 Produse lactate specifice 



 Potecu’ Stânelor 
 Păstoritul în Munţii Şureanu 



 Potecu’ Stânelor 
 Lansarea produsului turistic la Loman 



Gradus Legionis 

 Traseu turistic tematic care face legătura între Castrul Roman de la 
Auşel – Vf. lui Pătru din munţii Şureanu şi Cetatea Dacică de la 
Căpâlna, monument UNESCO. 

 

 Are un grad de dificultate ridicat întrucât recreează traseul de 
cucerire al cetăţii dacice de către romani. Cei peste 45 km se 
estimează a fi parcurşi în aproximativ 18-20 ore. 

 

 Traseul este personalizat cu borne miliare asemănătoare cu cele 
folosite de armata romană pentru semnalizarea drumurilor din 
imperiu. Bornele au inscripţia Gradus Legionis XIII Geminae şi 
numărul milelor romane parcurse de la punctul de plecare la cel de 
sosire. 



 Gradus Legionis 
 Castrul roman Auşel – borna miliară I 



Gradus Legionis 
Poarta Raiului – borna miliară IV 



Gradus Legionis 
Căpâlna – borna miliară XXXIII 



Gradus Legionis 
Căpâlna – Festivalul Cetăţilor Dacice 2022 



Gradus Legionis  
Romani pe traseu – reconstituire istorică 



Gradus Legionis 
Reconstituire bătălie pentru cucerirea Cetăţii Dacice 
de la Căpâlna 



Gradus Legionis 
Reconstituire bătălie pentru cucerirea Cetăţii Dacice 
de la Căpâlna 



Gemina Victrix 

  

 

 Traseu tematic care recreează drumul roman din Apulum către castrul 
de la Măgulici, comuna Ighiu. 

 

 Se parcurge în 2 părţi, cu autoturism pe porţiunea Muzeul Principia – 
Ighiu şi drumeţie din Ighiu până la Castrul roman Măgulici. 

 

 Traseu relativ uşor de parcurs în 15-20 min cu autoturismul de la Alba 
Iulia la Ighiu şi 45 min pe jos, din Ighiu până la castrul roman. 

 
 Traseul este personalizat cu borne miliare cu inscripţia Gemina Victrix 

LEG XIII G şi numărul milelor romane parcurse de la punctul de plecare la 
cel de sosire.  



Gemina Victrix 
Borna miliară de lângă Muzeul Principia, Alba Iulia 



Gemina Victrix 
Castrul roman de la Măgulici 



Ruta Transcultural Apuseni 

 

 O rută a multiculturalităţii care urmează traseul a două drumuri 

judeţene prin localităţile Rimetea, Aiud, Râmeţ, Mogoş, Bucium şi 

Abrud. 

 

 Redă un patrimoniu etnografic bogat, de la gospodării tradiționale cu 

anexe gospodărești, la  biserici, troițe, mănăstiri, expoziții etnografice, 

evenimente tradiționale ale locului, costume bogat ornamentate, toate 

constituite într-o radiografie a multiculturalității unei Transilvanii 

multietnice (români, maghiari, germani şi alte naţionalităţi). 

 

 “Rută cultural turistică dezvoltată pe plan regional” certificată de către 

Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri în anul 2020. 

 



Ruta Transcultural Apuseni 



Ruta Transcultural Apuseni 
Centrul satului Rimetea 



Ruta Transcultural Apuseni 
Cetatea nobiliară de la Colţeşti 



Ruta Transcultural Apuseni 
Expoziţia etnografică de la Livezile 



Ruta Transcultural Apuseni 
Cetatea Aiudului 



Ruta Transcultural Apuseni 
Centrul cultural Castel Sâncrai 



Ruta Unităţii Naţionale 1848 – 1918 – 1922  

 

 Ruta reprezintă o oportunitate de conștientizare și de promovare a 

valorilor culturale și istorice ale poporului român. 

 

 Străbate circa 150 km din judeţul Alba și include atracţii turistice şi 

obiective legendare care au legătură cu evenimentele istorice 

marcante atât pentru România cât şi pentru judeţul Alba (Revoluţia de 

la 1848, Marea Unire de la 1918 şi Încoronarea Regelui Ferdinand şi a 

Reginei Maria la Alba Iulia în 1922).   

 

 “Rută cultural turistică dezvoltată pe plan regional” certificată de către 

Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri în anul 2020. 

 



Ruta Unităţii Naţionale 1848 – 1918 – 1922  



Ruta Unităţii Naţionale 1848 – 1918 – 1922  
Câmpia Libertăţii de la Blaj 



Ruta Unităţii Naţionale 1848 – 1918 – 1922  
Piaţa 1848 din Blaj 



Ruta Unităţii Naţionale 1848 – 1918 – 1922  
Sala Unirii din Alba Iulia 



Ruta Unităţii Naţionale 1848 – 1918 – 1922  
Casa memorială Avram Iancu 



Ruta Drumul Icoanei  

 
 Ruta oferă experiența cunoașterii rolului credinței în viața românilor din 

Transilvania, a felului în care această credință a contribuit la 
menținerea comunităților românești precum și a expresiei artistice a 
românilor în Transilvania. 

 

 Drumul Icoanei presupune vizitarea unora dintre cele mai importante și 
cunoscute edificii religioase și anume Catedrala Încoronării din Alba 
Iulia și Mănăstirea Râmeț, o expoziție etnografică excelent amenajată 
și un muzeu dedicat icoanei și cărții, Museikon. 

 

 “Rută cultural turistică dezvoltată pe plan regional” certificată de către 
Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri în anul 2020. 

 



Ruta Drumul Icoanei  



Ruta Drumul Icoanei  
Catedrala Încoronării din Alba Iulia 



Ruta Drumul Icoanei  
Mănăstirea Râmeţ 



Ruta Drumul Icoanei  
Expoziţia etnografică Stremţ 



Ruta Drumul Icoanei  
Museikon, Alba Iulia 



Ruta Via Auraea  

 
 Ruta vizează cadrilaterul aurifer al Munților Metaliferi, şi anume zona 

de exploatare Zlatna – Roșia Montană – Bucium, urmată de drumurile 
pe care metalul prețios ajungea pe „autostrada antică” a Daciei 
Romane (Mureșul), zonele de administrare a exploatării aurului 
(Zlatna), forțele militare angrenate în protejarea exploatării și 
transportului aurului (Abrud, Zlatna, Alba Iulia) și nu în ultimul rând 
zona unde se organizau transporturile către Roma (Alba Iulia). 

 

 Ruta presupune vizitarea unor vestigii arheologice conservate in situ 
sau expuse în colecții muzeale pe Drumul Aurului Roman. 

 

 “Rută cultural turistică dezvoltată pe plan regional” certificată de către 
Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri în anul 2020. 

 



Ruta Via Auraea  



Ruta Via Auraea  
Galeriile romane de la Roşia Montană 



Ruta Via Auraea  
Tău Brazi, Roşia Montană 



Ruta Via Auraea  
Muzeul Principia, Alba Iulia 



Ruta Via Auraea  
Castrul roman din Alba Iulia 



Ruta Alba Regalis  

 
 Rută cultural - turistică care străbate Județul Alba pe urmele Suveranilor României, 

Regele Ferdinand și Regina Maria, Regele Carol al – II-lea și Regele Mihai I. 

 

 Ruta își propune să poarte vizitatorii prin locurile unde altădată au fost  și Regii  
României, să spună povestea acelor locuri și să transmită emoția întâlnirii cu memoria 
Suveranilor României. 

 

 Inițiată cu ocazia sărbătoririi a 100 de ani de la Încoronarea de la Alba Iulia, Alba Regalis 
include 8 edificii, fiecare beneficiind de un semn distinctiv, care constă într-o coroană 
realizată din bronz, inspirată de coroana Regelui Ferdinand. 

 

 Alba Regalis este un rezultat al activității de cercetare istorică realizată de către Muzeul 
Național al Unirii Alba Iulia, pe parcurs urmând să se marcheze și alte locuri din județul 
Alba pe unde pașii suveranilor României au trecut. 

 



Ruta Alba Regalis  



Ruta Alba Regalis  
Coroana simbol de pe Catedrala Încoronării din Alba Iulia 



Ruta Alba Regalis  
Prezentarea rutei la Catedrala Încoronării din Alba Iulia  



Ruta Alba Regalis  
Prezentarea rutei la podul Ferdinand din Câmpeni  



 

Vă mulţumesc! 
 

 

 

 

 

 

 

 


