
De vizitat in Sannicolau Mare

Istoria multiseculară a orasului Sânnicolau Mare nu este încă cunoscută la valoarea ei istorică
de către români si străini, ceea ce se impune ca, factorii responsabili ai urbei să o facă
cunoscută în ţară si în lume. Principalele puncte turistice ale orasului:

  

  În localitate se pot vizita următoarele:             
    -  Strandul cu apa termala, cu servicii de fizioterapie   
    -    Muzeul Orasului    
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    -    Muzeul Bela Bartok    
    -    Casa comemorativă Bela Bartok    
    -    Bisericile altor rituri religioase    

  

Monumente istorice:

      
    -  Castelul Nako (1782) azi Casa de Cultură si Muzeu;  
    -  Prima scoală de Agricultură din ţară (str. V. Babes);  
    -  Statuia Sf. Ioan NEPOMUK (1757) in curtea Bisericii Catolice;  
    -  Piatra comemorativă pe locul Comorii (1881)strd Comorii;  
    -  Liceul Agroindustrial (fost gimnaziu 1894);  
    -  Casa comemorativă si bustul lui Bela Bartok;  
    -  Bustul lui M. Eminescu 11.10. 1925 în faţa Primăriei;  
    -  Monumentul eroilor din Primul Război Mondial (în curtea Bisericii Ortodoxe);  
    -  Monumentul Eroilor din al II – lea Război Mondial (Cimitir Mărăsesti);  
    -  Monumentul ostasilor sovietici (curtea Bisericii Sârbesti si Cimitirul Chindăresti);  
    -  Monumentul Eroilor Revoluţiei 1989 (în faţa scolii Gen Nr. 1);  
    -  Casă din 1820 (str. S. Bărnuţiu nr. 35);  
    -  Viile la 500 m de localitate – asezare din epoca bronzului;  
    -  Seliste la 1 km E de localitate – asezare medievală timpurie;  
    -  Biserica ortodoxă romănă (1898 - 1903) str. Calea lui Traian;  
    -  Biserica Sârbească “Adormirea Maicii Domnului” (1783 - 1787), str. Republicii;  
    -  Biserica Romano Catolică (1824)str. 30 Decembrie;  
    -  Biserica Reformată (1913) str. Gh. Sincai;  

  Monumente ale naturii:      
    -  Arbori GINKO BILOBA - specie relictă din era terţiară, adusi fiind  din China. Dintre cele
două exemplare vechi unul se găseste în faţă  Castelului Nako si celălalt în curtea fostei
Policlinici de Copii. Un  exemplar din faţa Castelului Nako a fost scos în 1980, când s-a
amenajat  centrul orasului, iar prin intervenţia cetăţenilor celălalt exemplar a  rămas.   
    -  Floarea de colţ se găseste în grădiniţele unor cetăţeni. A fost adusă de Romulus Popes si
Traian Sarafolean.   
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