1. MUZEUL ORĂȘENESC DETA
Muzeul Orășenesc Deta a fost înființat în anul 1969, având ca profil principal arheologie
preistorică și istorie.
Sălile muzeului găzduiesc urne hallstattiene, ceramică, obiecte medievale, dar și elemente de
etnografie.
Săpăturile arheologice făcute de muzeografii de la Muzeul Banatului și de profesorul Dani Bela
(în anii ’60-’70) au dus la găsirea unor obiecte din bronz, brățări, lămpi, săgeți, vase, monede,
ornamente, dovedind existența locuirii zonei înca din epoca neolitică.
Printre piesele apreciate din Muzeul Orășenesc Deta se numără și mașina tipografică folosită în
anul 1880 pentru tipărirea primului număr al ziarului „Dettauer Zeitung”, la început săptămânal,
mai apoi bisăptămânal, apariția acestuia încetând abia în anul 1946.

2.ȘTRANDUL TERMAL DETA
Ștrandul Termal Deta este o zonă de agrement unde îți poți petrece timpul liber cu familie și
prieteni.
Unul din cele mai mari atuuri cu care ne mândrim este calitatea apei, tratată cu cele mai
calitative soluții și ușor încălzită cu ajutorul panourilor solare.
Ștrandul este format din trei bazine, două bazine sunt de interior iar unul este de exterior. Un
bazin interior este cu apă fierbinte termală care tratează numeroase afecțiuni. De asemenea
funcționează sauna, care este locul idel pentru relaxare.

În incinta ștrandului sunt 10 Căsuțe pentru cazarea turiștilor (20 de locuri) și un Hostel cu 4
camere, un loc de joacă pentru copii, foișoare și un magazin mini-bar.
https://www.facebook.com/StrandTermalDETA/
Adresă : Strada Pădurii, nr.22, localitatea Deta , județ Timiș

3. PARCUL ANTON KRATZER
Orașul Deta are un parc natural rămășiță a vechilor păduri, ce reprezintă o îmbinare de arbori:
stejari, arțari, păducel, tei și salcâmi, unele exemplare de stejari, având o vârstă considerabilă
de peste 400 de ani. Suprafața acestuia este 14,4 ha. Amenajarea parcului este meritul
judecătorului localității, din perioada 1882-87, Kratzer Antal. Bustul judecătorului Kratzer Antal a
fost amplasat în parc.

Locuitorii din orașul Deta au o pistă de biciclete construită ca o alee, printre copaci, cu o lungime
totală de 1,4 km. În cadrul proiectului pentru construirea pistei de biciclete a fost construit și un
pod special pentru această pista, peste râul Birdeanca.
Începând cu 1 septembrie 2011 terenul de sport (tenis) din parcul orașului a devenit funcțional
atât pentru jocuri colective cât și pentru jocuri individuale.Pentru cei care doresc să facă mișcare
este locul ideal fiind liniște și aer curat.
În parc este amenajat un loc de joacă special pentru copii, unde ei se pot da în tobogane și
leagăne, sunt băncuțe, o groapă de nisip unde se pot juca. Este locul perfect pentru cei mici
pentru distracție în aer liber.
Perioada anilor 1940 este marcată de o explozie de echipe de fotbal, în consecință se
amenajează Stadionul de fotbal Deta, numit Stadion Arena Parc, situtat în parc. Aici fiind locul
unde Asociația Sportivă Orășenească Deta își desfășoară activitatea.
Terasa Parc Deta, este o grădină de vară, unde vă puteți relaxa în aer liber, savurând o băutură
răcoritoare.
Numeroase eveninemte ale orașului Deta, au loc pe Scena pentru spectacole în aer liber din
Parcul Deta. Pe această sceană au fost organizare evenimente precum: Zilele Orașului Deta,
Ziua Pompierilor și Spectacole folclorice.
În Sala de evenimente Parc Deta, se țin evenimentele care din cauza vremii nu se pot ține afară
pe scenă în aer liber, cum este Balul Bobocilor din luna noiembrie .

4. ȘTRANDUL TINERETULUI DETA
Ștrandul este format din două bazine cu apă rece.
În cadrul ștrandului este un magazin-mini bar și o tavernă .
https://www.facebook.com/pg/strandultineretuluideta/posts/
Adresa : Strada Anton Kratzer, nr.48, localitatea Deta, județ Timiș

5. ȘTRAND CLUB BKL RESIDENCE
Acest ștrand are două bazine, unul fiind cu apă mică pentru copii. În cadrul Clubului BKL
Residence este un restaurant unde se poate servi o gama variată de mâncare.
https://www.facebook.com/clubbklresidence/?rf=1550594931864902
Adresa : Strada Ştefan cel Mare, nr.11, localitatea Deta, județ Timiș

6. MĂNĂSTIREA SFÂNTUL IOSIF CEL NOU DE LA PARTOȘ
Mănăstirea Sfântul Iosif cel Nou de la Partoș este o mănăstire ortodoxă din România, situată în
satul Partoș, comuna Banloc, județul Timiș. Cea mai veche mențiune a acestei mănăstiri
datează din 1571, după cucerirea Banatului de către turci.
Locul a fost sfințit și de petrecerea ultimilor trei ani de viață a Sfântului Iosif cel Nou, de la
Partoș, mitropolitul Timișoarei, între anii 1650-1653. Acesta, după trei ani de păstorire a
credincioșilor creștini ortodocși din Timișoara și împrejurimi, se retrage la mănăstirea Partoșului
simțindu-se îngreunat de povara anilor. La moartea sa, 1656, trupul neînsuflețit al sfântului a fost
zidit în naosul bisericii, în dreptul ușii de intrare.
Mănăstirea Sfântul Iosif cel Nou de la Partoș se află la doar14 km de Deta.

7. MĂNĂSTIREA ÎNĂLȚAREA SFINTEI CRUCI CEBZA
Mănăstirea
Înălțarea
Sfintei Cruci
este o
mănăstire
din România situată
în
satul Cebza din județul Timiș. Biserica de lemn a mănăstirii este cea mai vestică biserică de
lemn din Banat. Se situează la 23 km de orașul Deta.
Cu toate că primele mențiuni documentare referitoare la Mănăstirea Cebza datează din secolul
XVII (mai precis 1758-1759), se crede că ea este mult mai veche și că datează de fapt
din secolul XV. Conform legendei transmise pe cale orală, înainte de a se construi mănăstirea,
în mijlocul codrului care se întindea pe aceste locuri, exista un izvor făcător de minuni. Atrași de
puterile binefăcătoare ale izvorului, un pustnic și-a făcut, în preajma izvorului, o chilie.
Înmulțindu-se numărul de călugări, aceștia ar fi construit mică biserică, în asemenea fel încât
izvorul să fie cuprins în altar. Apele izvorului sunt considerate vindecătoare și astăzi de către
credincioși care vin să se roage la mănăstire.

8. MĂNĂSTIREA SĂRACĂ DE LA ȘEMLACU MIC
Mănăstirea Săraca este o mănăstire ortodoxă din județul Timiș. Este așezată în plină câmpie
bănățeană, în localitatea Șemlacu Mic, orașul Gătaia, la 67 km sud de Timișoara. Hramul
mănăstirii este „Schimbarea la Față” (6 august). Biserica veche a mănăstirii a fost ridicată în
prima jumătate a secolului XV și se află pe lista monumentelor istorice. Aici există o icoană a
Maicii Domnului despre care se spune că este făcătoare de minuni. Tot aici se mai găsesc și
moaștele sfinților Nicolae, Tecla și Filofteia.
Data exactă a întemeierii mănăstirii nu este cunoscută. Conform unor izvoare documentare
cunoscute indirect biserica mănăstirii a fost (re)zidită în 1443 de către călugărul Macarie de la
Tismana.Tradiția consideră ctitori la zidirea bisericii pe urmașii despotului Serbiei Gheorghe
Brancovici, care au donat o icoană mănăstirii.
Mănăstirea Săracă de la Șemlacu Mic se află la 31 km de Deta.

9.HOTEL RESTAURANT BELLAVISTA DETA
Prin reamenajarea unei clădiri cu tradiție în domeniu, Hotelul Bellavista este un complex hotelier
amplasat pe DN70, în localitatea Deta, pe strada Victoriei nr.1. Hotelul are o ambianță elegantă
și plăcută, oferind o gama completă de servicii hoteliere. Hotelul Bellavista dispune de 21 de
camere, toate situate la nivelul I, în total 50 de locuri de cazare, în camere single, matrimoniale
și apartamente, dotate după standarde internaționale.
Hotelul are un restaurant cu o capacitate de 150 de locuri,ballroom, terasă și grădină de vară.
https://ro-ro.facebook.com/bellavistaballroom
Adresă : Strada Victoriei, nr.1, localitatea Deta , județ Timiș

10. Hostel ȘTRAND TERMAL DETA & Căsuțe de lemn ȘTRAND TERMAL DETA
Hostelul are 4 camere de cazare.
Sunt 10 Căsuțe de lemn în cadrul Ștrandului Termal Deta, în total fiind 20 de locuri de cazare.
Adresă : Strada Pădurii, nr.22, localitatea Deta , județ Timiș
https://www.facebook.com/StrandTermalDETA/

11.RESTAURANT CLUB BKL RESIDENCE
CLUB BKL RESIDENCE oferă o gamă variată de activități pentru timpul liber, dar și un
restaurant cu mâncare atât tradițională (ex.fasole cu ciolan) cât și modernă (ex.burger). De
asemenea se găsește în meniul lor celebra PIZZA FAMILY.
https://www.facebook.com/clubbklresidence/?rf=1550594931864902
Adresa : Strada Ştefan cel Mare, nr.11, localitatea Deta, județ Timiș

12.RESTAURANT TAVERNA LU’ SALE
Restaurant TAVERNA LU’ SALE este un loc cu aspect rustic, băncuțe din lemn masiv, pereți
decorați, iar preparatele sunt la grătar.
https://www.facebook.com/pg/strandultineretuluideta/posts/
Adresa : Strada Anton Kratzer, nr.48, localitatea Deta, județ Timiș

13. RESTAURANT PIZZERIA LU’ SALE
Pizza este făcută pe vatră . Localul este cu asptect rustic.
https://www.facebook.com/pages/category/Pizza-Place/Pizzeria-lu-Sale-1238221106329942/
Adresa : Strada Victoriei nr.7, localitatea Deta, județ Timiș

14. RESTAURANT LA TATA NELU
La Tata Nelu se poate servi o gamă variată de mâncare, având zilnic „Meniul zilei” .
https://www.facebook.com/Latataneludeta/
Adresa : Strada Victoriei nr.34, localitatea Deta, județ Timiș

15. RESTAURANT INTIM GRILL HOUSE
INTIM GRILL HOUSE oferă o varietate de feluri de mâncare. Aici se organizează săptămânal
Seara Bănățeană.

https://ro-ro.facebook.com/pages/category/Pizza-Place/INTIM-GRILL-HOUSE2045841305529034/
Adresa : Strada Târgu Mare nr.8, localitatea Deta, județ Timiș

16. RESTAURANT LORIS BAR PIZZERIA
Loris Bar Pizzeria oferă o gamă largă de pizza și paste, făcute cu rețete culinare din bucătăria
italiană.

https://www.facebook.com/pages/Loris-Bar-Pizzeria/253824251311545
Adresa : Strada Victoriei nr.10, localitatea Deta, județ Timiș

17. Locuri de parcare pentru autocare – Strada MIHAI EMINESCU
Pe strada Mihai Eminescu se pot parca atât autoturisme cât și autocare sau microbuze.

