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Cetatea Bizantinã Vicina

Cetatea Vicina de pe insula Pãcuiul lui Soare 
(comuna Ostrov)

La circa 2-3 km de Mãnãstirea Dervent mergând spre Ostrov, pe partea 
dreaptã a drumului se deschide o cale de acces pe marginea digului spre dealul 
Dervent. În faþa acestuia se aflã insula dunãreanã Pãcuiul lui Soare, care 
gãzduieºte, în capãtul de N-E, ruinele unei cetãþi bizantine.

Fortificaþia de piatrã de la Pãcuiul lui Soare a fost construitã în ultimul sfert 
al sec. X p.Chr. de cãtre bizantini, ca bazã pentru flotã ºi ca cetate de graniþã, cu rol 
important în controlarea accesului pe Dunãre spre Durostorum (Silistra), capitala 
provinciei Paristrion. 

Iniþial, cetatea a avut 5-6 ha, dar mare parte a fost distrusa în timp de apele 
fluviului. Astãzi, unele ziduri se mai pãstreazã pe o înãlþime de 4,50 m, cu 4,20 m 
grosime. Pe latura de S-E se pot observa ruinele impresionante ale unui chei-
debarcader (mai multe platforme ce coboarã spre exterior, sub forma unor trepte 
din blocuri paralelipipedice, accesul fãcându-se printr-o poartã largã de 4 m), 
apãrat de turnuri rectangulare. În colþul de E al incintei se pãstreazã urmele unui 
turn semicircular, iar pe latura de N-E se pot observa ruinele unei intrãri sub forma 
unui turn-încãpere, care a avut unul sau douã etaje.

Complexul muzeal Tropaeum Traiani de la Adamclisi 
(comuna Adamclisi)

Cetatea Tropaeum Traiani a fost construitã de împãratul Traian pentru 
familiile veteranilor care au participat la rãzboaiele dacice. La începutul sec. IV 
p.Chr. a fost reconstruitã din temelii de cãtre împãratul Constantin cel Mare, în 
urma distrugerilor provocate de goþi. O ultimã perioadã de înflorire înregistreazã 
începând cu sfârºitul sec. V ºi pânã în a doua jumãtate a sec. VI, când devine ºi un 
important centru religios. Dupã aproape ºase veacuri de locuire, la începutul sec. 
VII, invaziile avaro-slave pun capãt vieþuirii în aceste locuri. 

Zidul de incintã are mai multe faze de construcþie: una preconstantinianã de 
la sfârºitul sec. III p.Chr. ºi una constantinianã care urmãreºte forma neregulatã a 
platoului, având o grosime de 2,60-3,70 m ºi o lungime de cca. 1200 m. Câte douã 
turnuri în formã de U mãrgineau cele douã porþi principale (de E ºi de V), care 
marcau ºi capetele strãzii axiale (via principalis). Via principalis, cu o lungime de 
300 m, era pavatã cu dale mari de piatrã. În partea centralã a strãzii existã un canal 
colector (pentru scurgerea apelor pluviale), în interiorul cãruia era ºi conducta de 
olanã ce asigura transportul apei potabile. O dovadã a rolului religios jucat ca 
centru episcopal în Dobrogea o constituie multitudinea de basilici construite la 
cetate, cinci în interior ºi douã la exterior (cimiteriale). 

Monumentul Triumfal are o înãlþime ºi un diametru de 40 m. Pe metopele 
acestuia au fost figurate scene inspirate din luptele daco-romane. Ca reprezentãri 
apar cãlãreþi romani în armuri, aspecte din cursul bãtãliilor, aliaþii „barbari” etc. 
Împãratul Traian apare îmbrãcat cu tunicã ºi pelerinã, respectiv cu o platoºã 
greceascã ºi þine uneori într-una din mâini bastonul de comandant sau un sul cu 
date militare. Mai sunt redate iconografic elemente ale bogãþiei þinutului 
dobrogean ºi de îmbrãcãminte ale populaþiei getice. 

Statuia trofeului este formatã din cinci tamburi suprapuºi pe o înãlþime de 4 
m, la care se adaugã trofeul însuºi, care are 5 m. În partea inferioarã a acesteia sunt 
prezenþi trei captivi. Întregul grup statuar simbolizeazã supunerea populaþiei 
autohtone în urma bãtãliilor duse în provincia Moesia Inferior. 

Numeroase vestigii arheologice descoperite în cetate, la monument (piesele 
originale) ºi în apropierea acestora sunt expuse în muzeul din localitate. 
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Trasee turistice 
in zone arheologice

Constanþa - Adamclisi - Ostrov
Mangalia - Adamclisi - Ostrov
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Peþtera Limanu 
Muzeul satesc Limanu

OBIECTIVE TURISTICE

Constanþa - punct de plecare
Murfatlar: Rezervaþia Fântâniþa – Murfatlar þi 

Adamclisi: 

 
Ion Corvin: Manastirea “Sfântul Apostol Andrei”, Peþtera 
“Sfântul Apostol Andrei”, Izvorul ”Sfântul Apostol Andrei”, 
Padurea Mihai Eminescu þi Ciþmeaua Mihai Eminescu  
Aliman: , Locul fosilifer Aliman, 
Balþile din comuna Aliman: Balta Mîrleanu þi Balta Vederoasa
Baneasa:  (aþezari rurale romane, cimitir 
getic, aþezare romano-bizantina), Rezervaþia naturala 
Padurea  „Canaraua Fetii”
Oltina:  (ruinele cetaþii romane 
„Altinum”), Rezervaþia  naturala Lacul Oltina þi  Rezervaþiile 
naturale Padurile Bratca þi Cetate
Ostrov: Manastirea Dervent þi Izvorul Tamaduirii, 

, Padurea Esechioi, podgorii þi Drumul Vinului pe 
dealurile dunarene, Lacul Bugeac
 

Mangalia - punct de plecare 
Limanu:  þi 
Rezervaþia naturalã Hagieni
Negru Voda: Padurea “Negru Voda”, rezervaþie naturala de 
broaþte þestoase 
Movila Verde (comuna Independenþa): Pereþii calcaroþi de la 
Petroþani 
Chirnogeni: Lac Plopeni, pescuit sportiv (privat)
Dumbraveni: Rezervaþia Padurea Dumbraveni, Manastirea de 
maici Dumbraveni
Adamclisi: 

Ion Corvin: Manastirea “Sfântul Apostol Andrei”, Peþtera 
“Sfântul Apostol Andrei”, Izvorul ”Sfântul Apostol Andrei”,
Padurea Mihai Eminescu  þi Ciþmeaua Mihai Eminescu  
Aliman: , Locul fosilifer Aliman, 
Balþile din comuna Aliman: Balta Mîrleanu þi Balta Vederoasa
Baneasa:  (aþezari rurale romane, cimitir 
getic, aþezare romano-bizantina), Rezervaþia naturala 
Padurea  „Canaraua Fetii”
Oltina:  (ruinele cetaþii romane 
„Altinum”), Rezervaþia naturala Lacul Oltina þi Rezervaþiile 
naturale Padurile Bratca ºi Cetate
Ostrov: Manastirea Dervent þi Izvorul Tamaduirii, 

Padurea Esechioi, podgorii þi Drumul Vinului pe 
dealurile dunarene, Lacul Bugeac

Constanþa – Adamclisi – Ostrov

Mangalia – Adamclisi – Ostrov

Complexul de 
biserici rupestre din creta.

Monumentul Triumfal “Tropaeum Traiani”, 
Cetatea Tropaeum Traiani Adamclisi þi Muzeul Arheologic 
Adamclisi 

Cetatea "Sacidava-Aliman"

Situri arheologice

 Situri arheologice

Cetatea 
bizantina Vicina de pe Insula Pacuiul lui Soare, Cetatea 
Durostorum  

Peþtera Limanu, Muzeul satesc Limanu

Monumentul Triumfal “Tropaeum Traiani”, 
Cetatea Tropaeum Traiani Adamclisi þi Muzeul Arheologic 
Adamclisi  

 

Cetatea "Sacidava-Aliman"  

Situri arheologice

Situri arheologice

Cetatea 
bizantina Vicina de pe Insula Pacuiul lui Soare, Cetatea 
Durostorum, 
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Complexul de biserici rupestre din creta, 
datând din 992 e.n.Monumentul Triumfal “Tropaeum Traiani”,

Cetatea Tropaeum Traiani Adamclisi
Muzeul Arheologic Adamclisi 

Cetatea "Sacidava-Aliman”

Cetatea bizantina Vicina
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