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Istoric
8 iulie 1869  Ziua în care intră în circula-
ție la Timișoara minunea tehnică a vre-
mii, tramvaiul tras de cai. Urmată de alte 
două premiere, tramvaiul electric (1899), 
respectiv troleibuzul (1942), se pecetlu-
iește, astfel, prestigiul orașului în tradiția 
transportului public din România zilelor 
noastre.
Astăzi, fata cu umbrela roșie și RATT vă 
poftesc să vizitați orașul, alături de invi-
tații dumneavoastră, în cele 3 tramvaie 
amenajate în scop turistic, puse la dispo-
ziție de către Muzeul de Transport Public 
„Corneliu Miklosi”.

Recomandare
Plimbarea cu tramvaiul turistic este com-
plementară cu vizitarea la pas a centrului 
istoric. Această alternativă poate fi de 
mare ajutor în organizarea evenimentului 
dumneavoastră, în special în sezoanele 
cu vreme capricioasă. 
Clientul poate contracta separat servicii 
de catering și decorațiuni pentru o atmo-
sferă cât mai plăcută.

Caii noștri de fier
Tramvaiul Gemenele, cu dublă comandă, 
FII, a fost fabricat la TC Timișoara și pus 
în exploatare între 1927 și 1989. Bătrâne-
le vagoane gemene cu suflet și corp fragil, 
podelele și băncile sale originale fac tot 
posibilul să poarte până la 80 de călători 
prin Timișoara veche și nouă.  

Vagonul turistic Timiș 2, fabricat la 
Electrometal Timișoara și achiziționat de 
Întreprinderea Județeană de Transport 
Local în 1985, găzduiește astăzi 24 de 
pasageri pe scaune, mobilierul acestuia 
oferind posibilitatea clienților de a servi o 
gustare și băuturi în timpul plimbării.

Tram Tur, model GT4D, cu burduf și mo-
tor articulat, a fost fabricat în 1973 la 
Bremen. Datorită dotărilor sale moderne 
și elegante (wi-fi, toaletă, instalație de 
sunet, mese), acest tramvai a devenit, 
prin excelență, tramvaiul turistic preferat 
de timișoreni. Tram Tur are o capacitate 
de 30 de locuri pe scaune. 

Ruta 
Fără cai și vizitiu, dar cu mult drag de Ti-
mișoara, traseul ghidat pe care vi-l pro-
punem este cel al liniei nr.6, o rută plină de 
povești care include cei 1.896m* străbă-
tuți inițial de vechii timișoreni. Pornim la 
drum din Piața Libertății și timp de apro-
ximativ o oră salutăm următoarele obiec-
tive: Bastionul Eugeniu – Catedrala Mitro-
politană – Piața Maria – Piața Bălcescu 
– Fabrica de Bere Timișoreana – Piața 
Traian – *Piața Romanilor – Bd.3 August – 
Bastionul Theresia – Piața Sf.Gheorghe*.

Tarif
Întrucât tururile de oraș sunt cotate în 
funcție de numărul de ore și persoane 
și sunt personalizabile, vă rugăm să ne 
contactați pentru a discuta fiecare eveni-
ment în parte.   
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