Prin fereastra timpului
Se pare ca denumirea de Galati deriva de la vechiul nume de “GALATA” ,dar cu privire la
acest subiect s-au formulat mai multe ipoteze.
In privinta primei sale atestari documentare au fost, de asemenea, mai multe pareri, dar
cert este ca dovezile arheologice si documentele impun concluzia ca targul Galati ia fiinta
la inceputul sec.al XV-lea , ajungand catre sfarsitul acestuia principalul port al Moldovei.
Strabatand judetul de la un capat la altul, istoria se leaga cu fostul targ al Tecucilor ,azi un
infloritor municipiu; la Brahasesti se gasesc vestigiile unei cetati geto – dacice din sec.IVIII i.e.n., iar la Tirighina urmele castrului roman plasat la rascrucea drumurilor de
pamant si de ape ale zonei in care azi isi are vatra municipiul Galati .Acesta din urma este
asezat pe trei terase successive care ii dau o infatisare de amfiteatru..
Oferta turistica a Galatiului cuprinde si monumente culturale si istorice, printre care Casa
Memoriala “Costache Negri” din comuna cu acelasi nume ,leagan al intalnirilor
revolutionarilor moldoveni si munteni care au pregatit momentul de la 1848 si Unirea
Principatelor Romane .

Strabatand acest tinut, calatorului i se dezvaluie privelisti fermecatoare. Luncile
Dunarii, Prutului si Siretului te imbie la destindere, iar Lacul Brates, Balta Catusa – cu
amenajarile specifice sporturilor nautice – te cheama la relaxare.
Atractii aparte pentru localnici, dar si pentru calatorul aflat in trecere pe aici, starnesc
padurile seculare de la Buciumeni, Adam si Viile, cu vanat din belsug, padurile Garboavele
sau Spahiu, aflate in apropierea municipiului resedinta de judet, precum si intinsele
podgorii de pe dealurile de la Ivesti, Nicoresti sau Bujoru.
Datorita puternicei industrii siderurgice si navale, judetul si orasul Galati dau largi
perspective de dezvoltare turismului de afaceri ,Zona libera, aflata in organizare, oferind
un plus de interes in sfera acestui tip de turism .
Judetul Galati dispune de posibilitati multiple de deplasare in zonele de interes,
infrastructura sa de transport fiind asigurata de drumuri nationale si judetene
modernizate.
Giurgiulesti – poarta vamala spre Republica Moldova si Ucraina, la care se adauga
posibilitatea de deplasare pe Dunare cu moderne nave fluviale, in amonte si aval, atat
spre Delta cat si spre Braila sau celelalte orase riverane fluviului, completeza atuurile
judetului.
O baza turistica in dezvoltare se gaseste in padurea Garboavele, unde exista importante
spatii de cazare si alimentatie publica. Tot in aceeasi padure se gaseste si o gradina
zoologica.

Judetul Galati are o clima blanda si este bogat in resurse naturale. Dovezi ale existentei
sale de-a lungul timpului stau descoperirile arheologice care dateaza din paleolitic. Situat
de-a lungul drumurilor comerciale europene, asezarea Mila 80 de pe Dunare, este
multimilenara. Fortificatiile geto-dacice de la varsarea Siretului in Dunare, au fost
transformate intr-un castrum militar si asezare civila. A fost nodul care a transmis
civilizatia romana in Moldova si in tarile din nordul Marii Negre. Timp de secole, zona a fost traversata de
drumurile comerciale romane si grecesti. Consolidarea autoritatii statale in Moldova in secolul al XV-lea, a
transformat Galatiul intr-un oras-port, centru important economic si comercial - singurul port liber al Romaniei

timp de multe secole.

