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BINE AȚI VENIT
LA SIBIU

Vă invit să descoperiți un oraș surprinzător, istoric și tânăr în 
același timp, liniștit dar dinamic, unic și divers. Indiferent dacă 
vă aflați în Sibiu pentru o săptămână sau poate doar pentru a 
participa la un eveniment, veți găsi aici ceea ce căutați.

Cei atrași de frumusețea orașului istoric și a muzeelor sale, 
vor fi încântați să descopere în Sibiu o așezare veche din 1191, 
dar care are astăzi un spirit tânăr, plin de viață. În centrul 
Sibiului nu e liniște, ci se simte forfota evenimentelor, a 
turiștilor care se opresc la terase și a sibienilor care își dau 
întâlnire aici. Evenimentele culturale din centru sunt cele care 
adună toate generațiile la un loc, prin concerte de muzică pop, 
rock, jazz, populară sau clasică, prin teatru, film, dans sau 
festivaluri și târguri tematice. 

Cei care caută liniștea și încântarea artei în toate formele sale 
pot vizita muzeele orașului, pot vedea un spectacol al 
Teatrului Radu Stanca, al Teatrului de Balet sau se pot bucura 
de expoziții dintre cele mai diverse. Liniște și un cadru natural 
deosebit puteți găsi în Grădina Zoologică Sibiu, cea mai veche 
din țară, dar împrospătată continuu cu noi exemplare și 
amenajări. 

Orașul va fi o experiență unică pentru fiecare dintre 
dumneavoastră, în funcție de cât de bine veți ajunge să îl 
cunoașteți. Vă invit deci să cunoașteți Sibiul și să dați acestuia 
perspectiva dumneavoastră personală. 

Ședere plăcută în Sibiu! Vă așteptăm să mai reveniți. 

Astrid Fodor
Primarul Municipiului Sibiu
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10 MOTIVE
PENTRU SIBIU
Descoperă Sibiul, simte-i energia, savurează-i 
aromele, împărtăşeşte tuturor fascinaţia unui 
oraş medieval cosmopolit şi plin de viaţă. 

Contrastele
Între vechi și nou, tradiție și inovație, Sibiul este un 
oraș al contrastelor armonioase. Sibiul 
evenimentelor trăiește într-un ritm alert, pentru ca 
în Sibiul medieval timpul să pară că a stat în loc.

În Sibiu, Hermannstadt după numele german, 
conviețuiesc de secole mai multe naționalități, de 
unde aerul eclectic și patrimoniul remarcabil. Sibiul 
este un oraș divers și colorat și datorită turiștilor din 
lumea întreagă care ajung anual aici.

Un mix vesel de culturi și oameni primitori - servus, 
acesta-i Sibiul! Se spune despre locuitorii din 
Transilvania că sunt molcomi și cumsecade, iar 
sibienii nu fac excepție. Sibienii îți inspiră încredere 
și te întâmpină zâmbitori, mândri de orașul lor. 
Oriunde te vei afla, vei găsi mereu un localnic dornic 
să intre-n vorbă, gata să te îndrume să-i descoperi 
orașul. Ca și orașul lor, sibienii sunt tineri indiferent 
de vârstă.

Multiculturalitatea

Oamenii

Poveștile
Câți oameni și câte locuri de văzut, atâtea personaje 
și legende urbane. Fie că parcurgi trasee 
aglomerate sau te pierzi printre străduțele ascunse, 
vei fi vrăjit de o stemă, un ornament baroc, o poartă 
încrustată cu raze de soare, acel detaliu fermecat 
care te introduce în poveste. Doar te afli în 
Transilvania, locul legendelor stranii și captivante!

Pe străduțele centrului vechi miroase a cafea, iar 
restaurantele te îmbie cu preparate delicioase. 
Datorită mozaicului cultural, bucătăria locală este o 
simfonie savuroasă de arome autentice românești, 
săsești, maghiare, evreiești. Sibiul este un oraș de 
bun-gust.

Așezat la poalele munților mereu înzăpeziți, Sibiul 
este unul dintre cele mai idilice orașe din România. 
Parcurile, grădina zoologică, pistele pentru bicicletă 
sunt oaze de relaxare activă care fac din Sibiu un 
oraș echilibrat și prietenos cu mediul.

Aromele

Natura
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10 MOTIVE PENTRU SIBIU

Infrastructura
Având un aeroport internațional și o infrastructură 
dezvoltată, Sibiul este în sine o destinație atractivă, 
dar și un punct de pornire ideal pentru excursii, în 
care vei descoperi sate pitorești și tradiții de mult 
dispărute din Europa. Fie că vei degusta bunătăți în 
Mărginimea Sibiului, vei explora crestele munților 
sau bisericile fortificate de pe Valea Hârtibaciului, 
vei găsi mereu motive să mai rămâi în zonă.

Sibiul a fost și rămâne orașul premierelor. Aici a fost 
deschis primul muzeu din țară și Europa Centrală, 
prima școală, primul spital, prima farmacie, primul 
teatru, prima grădină zoologică din România. În 
2007, Sibiul a fost singurul oraș din România ales 
până acum Capitală Culturală Europeană, iar de 
atunci continuă să conducă în topul destinațiilor 
turistice din țară.

În ultimii 10 ani, Sibiul a devenit un brand cultural 
recunoscut. De la Festivalul de Teatru la Târgul de 
Crăciun, evenimentele Sibiului impresionează anual 
un public internațional. Sub ochii acoperișurilor 
bătrâne, tu devii pe nesimțite actor pe scena 
vibrantă a orașului.

Sibiul se dezvoltă în ritm accelerat și se 
reinventează continuu, astfel încât ori de câte ori ai 
reveni, te va surprinde mereu. Pentru ca tu să te 
simți musafir de onoare sau om al locului, să iei cu 
tine amintiri de neuitat și să exclami din tot sufletul 
„mi-a plăcut!”.

Viziunea

Cultura

Dinamismul

Pentru că rămâne mereu tânăr, la cei 825 de ani de 
atestare documentară aniversați în 2016 și dintr-o 
mie de alte motive pe care le vei descoperi 
ajungând aici. 

Se spune că cel mai scurt drum spre tine 
însuţi face înconjurul lumii.
Opreşte-te mai întâi
la Sibiu!

© Robert Barlea
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SIBIUL
MEDIEVAL
Piaţa Mare este inima Sibiului, locul unde trebuie să zăbove ti 
pentru a simţi pulsul ora ului, a-l asculta i a-i admira 
frumuseţea. Sub ochii neobosiţi ce o fixează de pe acoperişuri, 
Piaţa Mare e mereu aceeaşi şi mereu în transformare.

ş
ş ş

Piața Mare
Scena Sibiului
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În fiecare vârstă a orașului, Piaţa Mare a avut un alt 
rol care a lăsat urme și a conferit locului un farmec 
aparte. Piața a marcat centrul burgului din 1411, 
când este pomenită ca piață de cereale, deși exista 
încă din 1366, odată cu centura a treia de fortificații. 
În Evul Mediu, der Grosse Ring sau Grosser Platz 
era locul unde se negociau mărfurile vestitelor 
bresle, unde spre finele perioadei se țineau 
adunările publice şi judecățile. În aceste timpuri, 
Piaţa Mare a funcționat și ca un fel de tribunal în aer 
liber. În mijlocul pieței trona Stâlpul infamiei, cu 
Statuia lui Roland justiţiar în vârf. Era locul temut 
unde vrăjitoarele şi nelegiuiţii erau condamnaţi la 
moarte, iar cei care nu greșeau prea grav, cum ar fi 
gălăgioşii şi scandalagiii, erau expuşi publicului în 
Cuşca nebunilor.

Steagurile din vârfurile clădirilor, amintind anul 
construcției sau însemnele breslelor, se mută după 
cum bate vântul, iar Piaţa Mare s-a transformat 
după cum au cerut-o vremurile. Pe aici trecea 
cândva tramvaiul alergând pe Strada Gării. În 
comunism, piața a fost amenajată ca parc, iar 
clădirile medievale de pe latura de nord au fost la un 
pas de a fi demolate, pentru a face loc unor blocuri 
turn. Dezastrul a fost însă oprit la timp şi înfățișarea 
Pieţei a fost salvată.

Din 2005, clădirile ordonate pe marginea Pieţei au 
fost reabilitate, pentru a-și spune povestea în haine 
autentice. Bijuterii arhitectonice ce au aparținut 
odinioară familiilor de vază ale orașului, edificiile din 
jurul Pieţei sunt astăzi monumente istorice.

Indiferent de anotimp, Piaţa Mare
rămâne mereu în lumina reflectoarelor.

Clădiri importante în jurul Pieţei Mari
(vezi harta, pag. 44-45)

SIBIUL MEDIEVAL

© Focus Sibiu
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Pentru a descoperi pove tile Sibiului, 
plimbarea ta trebuie să pornească din inima 
oraşului: de la Turnul Sfatului. O boltă de 
legătură între Piaţa Mică şi Piaţa Mare, un 
axis mundi care înscrie de secole viaţa 
sibienilor. Din vârful său, ţi se aşterne la 
picioare o oază de frumuseţe urbană.

ş

Turnul Sfatului
 Simbolul Sibiului

Astăzi monument istoric, povestea Turnului Sfatului 
începe în anii 1224-1241, odată cu cea de-a doua 
centură de fortificaţii a cetăţii. În vecinătatea lui se 
aduna „Sfatul oraş “ ş
Din turnul iniţial a rezistat timpului partea de bază, 
până la primul etaj. În decursul anilor a avut diferite 
înfăţişări, fiind reconstruit în 1588, după un 
cutremur devastator, înălţat, modificat şi restaurat 
în repetate rânduri.

Fiind aproape de primele temelii ale vechiului 
Hermannstadt, Turnul Sfatului a avut rol 
administrativ, militar şi cultural, traversând vârstele 
oraşului. A fost pe rând turn de poartă, foişor de foc, 
închisoare, depozit de cereale, muzeu sau punct de 
belvedere. De-a lungul vremurilor, Turnul Sfatului a 
fost martorul tăcut al istoriei.

ului , de unde i-a primit numele. 
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SIBIUL MEDIEVAL

Prin umbra sa au trecut oaspeţi nobili sau cuceritori 
înverşunaţi, negustori, localnici grăbiţi, turişti boemi 
sau porumbeii prietenoşi. De la execuţiile medievale la 
festivalurile care animă astăzi cele două pieţe, Turnul 
Sfatului ar putea povesti istoria Sibiului.

Orologiul, al cărui mecanism minuţios poate fi admirat 
la penultimul etaj, măsoară ritmul paşilor din Piaţa 
Mare, iar de la înălţime Turnul veghează oraşul în toate 
cele patru zări, până în depărtare.

Panorama din vârful Turnului, aşa cum doar păsările o 
mai prind în zbor, îţi dezvăluie spectacolul unui oraş 
fotogenic: spre sud cuprinzi o parte din Piaţa Mare, 
centrul, cartierul Vasile Aaron, până când privirea îţi 
escaladează culmile înzăpezite ale Munţilor Făgăraş. 
Spre vest domneşti peste restul Pieţei Mari, bulevardul 
Nicolae Bălcescu – aorta comercială a oraşului, un 
furnicar neobosit, peste parcul Sub Arini, pădurea 
Dumbrava, până la culmile Munţilor Cindrel. Iar în nord 
şi spre est cutreieri cu privirea Cartierul Terezian, Gara 
şi Dealul Guşteriţei. 

În 2007, în cadrul evenimentelor Capitalei Culturale 
Europene, Turnul Sfatului s-a îmbogăţit cu o nouă 
plachetă, care înscrie însăşi menirea sa şi a întregului 
oraş: 

Intrarea în Turn se face pe o uşă îngustă din Piaţa Mică. 

Piața Mică, nr. 1
Orar de vizitare: zilnic, între orele 10.00 – 20.00
Sărbători legale: închis

„Diversitate culturală, punte între patrimoniu şi 
cultura viitorului.“

© Silvana Armat
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Unul după altul, turnurile cetăţii se înşiră 
în jurul inimii oraşului ca o centură de 
străjeri neclintiţi. „Oraşul roşu“ - aşa a fost 
denumit Sibiul datorită zidurilor masive din 
cărămidă, ce au ţinut duşmanii la distanţă. 
Fortificaţia a vegheat istoria Hermannstadt-
ului şi poartă încrustată în ziduri patina 
celor 825 de ani de istorie atestată. Pe de o 
parte datorită statutului privilegiat şi 
prestigiului locuitorilor germani stabiliţi aici, 
pe de alta din cauza pericolului năvălitorilor, 
fortificaţia oraşului s-a dezvoltat ca un 
sistem complex şi infailibil de apărare. 

Fortificaţiile
Sibiului
O călătorie în timp

Din fortificaţia iniţială se mai păstrează 10 turnuri, 
Pasajul Scărilor, Bastionul Soldisch, Bastionul 
Haller, zidul exterior de apărare şi cel din strada 
Cetăţii. Pe lângă rolul militar, turnurile au servit ca 
sedii şi depozite aflate în grija breslelor vechiului 
Hermannstadt, vestit centru meșteșugăresc, așezat 
pe axa ce unea Occidentul cu spaţiul sud-dunărean 
şi Constantinopolul. Astăzi, turnurile Sibiului spun 
în continuare povestea unui oraș prosper şi dinamic.

Turnurile,
străjerii Sibiului

SIBIU - HERMANNSTADT / TÂNĂR DIN 1191
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SIBIUL MEDIEVAL

© Louis Guermond

Atacurile turcilor şi tătarilor au impus ca în 
secolele următoare să fie construite şi 

centura a treia (sec. XIV), apoi a patra de 
fortificaţii (sec. XV), în jurul Oraşului de 

Sus şi de Jos, zonele rezidenţiale de 
atunci. Ca o adevărată fortăreaţă, 

oraşul a fost protejat şi de o zonă 
mlăștinoasă, înţesată de lacuri, 

canale şi ecluze, ce permitea 
inundarea controlată a 
împrejurimilor.

Călătoria în vremuri medievale începe în secolul al 
XIII-lea, când a fost ridicată prima centură de 
fortificații a oraşului, în jurul Pieţei Huet. Din 
această perioadă, a supravieţuit Turnul Scărilor, 
considerat cea mai veche clădire din Sibiu. Cea 
de-a doua centură de apărare înconjoară 

actuala Piaţă Mică. 
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Strada Cetăţii, dominată de zidurile de 
fortificaţii din secolul al XV-lea, este cea 
mai romantică stradă a Sibiului.

Promenadă pe strada Cetăţii

Cele trei turnuri de apărare, din a treia centură de 
fortificaţii, poartă denumirea breslelor ce le aveau în 
grijă: Turnul Archebuzierilor, Turnul Olarilor şi 
Turnul Dulgherilor. Casele vechi, zidul din cărămidă 
cu drumul de strajă, turnurile, toate fac parte din 
povestea unui colţ medieval păstrat până în zilele 
noastre. 

12
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În secolul al XVIII-lea, orașul adopta un distins aer 
vienez, iar cultura înflorea. Atunci a fost construit 
Palatul Brukenthal şi tot atunci s-a inaugurat la 
Sibiu primul teatru din țară, amplasat chiar în 
Turnul Gros din centura de apărare a cetăţii.

Deosebit faţă de restul turnurilor zvelte ale cetăţii, 
Turnul Gros a fost construit în 1540, ca o citadelă în 
sine. În 1788, Martin Hochmeister a construit aici 
Sala Thalia, o adevărată bijuterie arhitecturală 
destinată spectacolelor de teatru. Așa a luat naștere 
primul teatru din România și unul dintre cele mai 
interesante din Europa. În 1826 sala a fost decorată 
somptuos, în stil Rococo. Misiunea sa culturală este 
continuată şi astăzi, după restaurare, când Sala 
Thalia din Turnul Gros găzduieşte concertele 
Filarmonicii de Stat.

Strada Cetății, nr. 3-5

Dacă tot eşti aici, nu rata un concert al 
Filarmonicii, desfătarea e dublă: vei admira Sala 
Thalia şi te vei umple de frumos în acordurile uneia 
dintre cele mai bune filarmonici din Transilvania.

Sala Thalia
din Turnul Gros

Știai că există şi o variantă sibiană a celebrului Walk 
of Fame de la Hollywood? În vara anului 2013 a fost 
inaugurată Aleea celebrităţilor. Numele unor artişti 
sau oameni de cultură care au adus recunoaștere 
oraşului vor deveni stele pe aleea din Parcul Cetății. 
Aleea este amplasată între Turnul Gros şi viitorul 
teatru ce se plănuiește a fi construit.

Parcul Cetății

În spatele fiecărei plăci de pe alee stă o 
extraordinară poveste de succes împletită în destinul 
Sibiului. Acesta este modul simbolic prin care 
oraşul spune un „mulţumesc“ personalităţilor 
culturale care au contribuit la dezvoltarea sa.

Aleea Celebrităţilor
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Podul Minciunilor
În Sibiu, poveştile prind viaţă la fiecare colţ de stradă. Dacă ochii de pe acoperişuri 
scrutează fiecare mişcare între Piaţa Mică şi Piaţa Huet, există şi un loc care aude 
orice şoaptă: Podul Minciunilor. Se spune că odată ce păşeşti pe el, acesta devine 
brusc viu şi simţitor. Când cineva spune o minciună, uriaşul trezit din 
amorţeală ameninţă să îi arunce pe mincinoşi peste balustradă. 
Te încumeţi să probezi legenda?

SIBIUL
DE LEGENDĂ

© Silvana Armat
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Cândva, în acest loc se întindea un şir de clădiri, pe 
sub care trecea tunelul numit în secolul al XVI-lea 
de către Damasus Dürr „Băncuţele Minciunilor“. 
Clădirile au fost demolate în 1851, când s-a 
construit un podeț provizoriu de lemn.

Podul de fontă pe care păşim astăzi a fost construit 
în 1859, fiind primul de acest fel de pe teritoriul 
actual al României şi al doilea din Europa. Podul 
a fost inaugurat la 17 decembrie 1860. Pe latura 
sudică străluceşte stema Sibiului, iar pe cea nordică 
sunt inscripţiile care amintesc anul şi locul unde a 
fost turnat: 1859 şi „Friedrichs Hütte“ din 
Germania. 

Un miez de adevăr

Podul este înţesat de legende năstruşnice care-i 
explică numele. Odinioară, pe când în Piaţa Mică se 
adunau vestiţi negustori, se spune că podul era un 
temut loc de pedeapsă. După tocmeli păguboase, 
cumpărătorii nemulţumiţi cereau socoteală 
vânzătorilor, iar când nu se ajungea la o înţelegere, 
aceştia erau confruntaţi în hohotele de râs ale 
mulţimii. Tot în preajmă se adunau la piaţă şi 
târgoveţele guralive, care împânzeau cetatea cu tot 
soiul de bârfe şi veşti mincinoase.

Negustorii
și precupețele

Numele Podului este controversat, confuzia fonetică 
provenind de la denumirile în limba germană. În 
documente a fost numit când Liegebrücke – Podul 
culcat, probabil pentru că nu avea piloni de 
susţinere, când Lügen sau Lügnerbrücke, adică 
Podul mincinoşilor sau al minciunilor. În timp s-a 
impus ultima variantă.

Numele controversat

Trecând de la afacerile buzunarului la cele ale 
inimii, podul a fost dintotdeauna un romantic loc de 
promenadă. În vremurile când la Sibiu studiau 
chipeşii cadeţi ai Academiei Militare, podul era 
martorul întâlnirilor romantice. În lumina feerică a 
felinarelor, tinerii promiteau domniţelor iubire 
veşnică, apoi le lăsau să aştepte în zadar 
îndeplinirea frumoaselor minciuni. Poate şi astăzi 
vei vedea pe pod câte o tânără visând cu ochii 
deschişi la prinţul care i-a jurat iubirea. 

Piața Mică

Îndrăgostiții
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MEȘTEȘUGARILOR

© Dragoș Dumitriu
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Casa calfelor
Tradiție și continuitate
În Piaţa Huet, între Biserica Evanghelică şi 
Turnul Scărilor, păşeşti într-un colţ de Sibiu 
cu farmec medieval. Ca într-un atelier în aer 
liber, se ciocnesc unelte, miroase a lut. Tineri 
îmbrăcaţi aparte cioplesc în piatră şi bat pe 
daltă ritmul altor vremuri. În Piaţa Huet, 
breslele Evului Mediu sunt la ele acasă.

La Casa Calfelor te afli lângă cel mai vechi edificiu 
din Sibiu, Turnul Scărilor. Acesta este parte a 
primei centuri de fortificaţie a Sibiului, datând din 
secolul al XIII-lea. Turnul a fost reconstruit în 
secolul al XVI-lea, pe vechea fundaţie, ca poartă de 
acces între Oraşul de Jos şi cel de Sus. 

Casa Calfelor a fost în trecut locuința unor 
comercianți. Pereții interiori sunt pictați cu frescă 
din secolul al XVI-lea, iar exteriorul este rezultatul 
unor modificări din secolul al XIX-lea. Din 2002, 
clădirea este reședința calfelor călătoare care 
continuă tradiția vechilor bresle ale burgului. În 
Europa mai există calfe doar în țări cu tradiţie 
precum Germania, Austria, Elveţia, Franţa. Casa 
Calfelor din Sibiu este primul sediu din afara 
acestor ţări şi cel mai estic centru european unde 
calfele mai pot fi văzute la lucru.

© Scott Eastmann
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Încă din Europa Evului Mediu, calfele sunt tineri plecaţi în 
lume să înveţe meşteşug şi să-şi facă un rost în viaţă. 
Călătoria lor iniţiatică e menită să-i aşeze în final în rândul 
meşterilor pricepuţi. Există un cod strict de conduită care 
dictează cine şi cum poate deveni calfă. Mai întâi, un tânăr 
trebuie să aibă până în 30 de ani, să fie necăsătorit, să nu 
aibă copii, obligaţii sau datorii. Timp de trei ani şi o zi nu are 
voie să se apropie de locul natal, pe o rază de 50 de 
kilometri. Mai departe, se angajează să respecte regulile 
breslei în care intră.

Tinerii pornesc de acasă cu o singură monedă în buzunar, 
pe care trebuie să o aducă înapoi. Calfele călătoare sunt 
uşor de recunoscut pentru că îmbracă costumul special 
croit, numit „Kluft“, alcătuit din pantaloni evazaţi, vestă şi 
haină în culorile breslei, cămaşa albă cu guler scrobit şi 
pălărie.

Lângă Casa Calfelor vei observa un stâlp de lemn cu 
piroane şi tot felul de mici obiecte împlântate în el. La 
prima vedere arată ciudat, însă explicaţia ţine tot de o 
datină a calfelor: la plecare, fiecare tânăr este obligat să 
lase pe acest stâlp un cui sau un obiect ce i-a aparţinut. 
Aşa va avea noroc în continuarea călătoriei sale.

Regulile
misterioaselor calfe

Ştiai că...
mai există chiar în centrul Vienei, pe colţul Palatului 
Equitable, lângă Catedrala Sf. Ştefan

 Un astfel de stâlp al calfelor, numit Stock im Eisen, 
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Dezvoltarea Sibiului este strâns legată de activitatea 
breslelor. Prima breaslă atestată documentar în 
oraş este cea a tăbăcarilor, în 1367. Breslele au 
dezvoltat oraşul prin producţia şi exportul de 
mărfuri. Ele aveau şi un rol militar, pentru că 
fiecărei bresle îi revenea un turn şi o poartă a cetăţii 
pentru care asigura paza. În 1780, la Sibiu erau 
înregistrate 40 de bresle. În 1872, breslele au fost 
transformate în cooperative meşteşugăreşti, iar 
tradiţia meşteşugarilor s-a pierdut treptat la 
începutul secolului XX, odată cu industrializarea.

Calfele sunt astăzi o necesitate reală în restaurarea 
monumentelor, pentru că păstrează metodele 
tradiţionale de lucru.

În timpul Festivalului Medieval şi de-a lungul verii, 
Piaţa Huet şi Strada Cetăţii devin ateliere în aer 
liber, reînviind renumele de centru meşteşugăresc al 
Sibiului.

Piața Huet, nr. 3

Sibiu – centru
meşteşugăresc cu tradiție

© Focus Sibiu © Sebastian Marcovici
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SIBIUL
MULTICULTURAL

Bisericile Sibiului
O poveste despre

toleranță și respect
Edificiile religioase ale Sibiului reflectă 

viaţa spirituală a oraşului, caracterizată 
de secole de convieţuire armonioasă a 
mai multor religii şi etnii. În fiecare 
duminică, bătăile clopotelor se unesc 

peste oraş într-un singur cor armonios: 
cel al Sibiului multicultural.

© Dragos Dumitru
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Cerul Sibiului se mulează pe formele a câtorva 
turnuri zvelte, vechi simboluri ale oraşului. Încă din 
depărtare, unul este inconfundabil: turnul Bisericii 
Evanghelice. Splendid monument de arhitectură 
gotică în Transilvania, Biserica Evanghelică 
veghează viaţa oraşului din cel mai înalt punct al 
său.

Catedrala Evanghelică

Se spune că în vremea când sașii construiau turnul 
Bisericii, şi-au pus în gând să ridice un turn 
nemaivăzut, care să se înalțe „până la ceruri“. 
Aflând ei că la Bistriţa era cel mai înalt turn de 
biserică din Transilvania, au trimis pe ascuns doi 
meşteri ca să-l măsoare. Zis şi făcut, cei doi meşteri 
din Sibiu s-au dus, au urcat în turn şi au dat drumul 
unei funii, până jos, de l-au măsurat. În drum spre 
casă, au poposit la un han. Cum vinul cel bun le-a 
dezlegat limbile, meşterii au mărturisit misiunea lor 
prin acele părți. Aşa că pe când au adormit, 
bistriţenii le-au tăiat aproximativ 2 m din funie. 
Astfel explică legenda de ce turnul evanghelic din 
Sibiu are ceva peste 73 de m, iar cel din Bistriţa a 
rămas cel mai înalt turn de biserică din Transilvania, 
cu 75 de m.

Legenda Turnului
Bisericii Evanghelice

Comoara
din inima Sibiului
Construcţia Bisericii Evanghelice a început în 1320, 
pe ruinele unei vechi bazilice romanice. Biserica a 
fost înălțată în trei etape, fiind modificată şi 
restaurată ulterior. Turnul bisericii are şapte 
niveluri, iar cele patru turnuleţe sunt semn că Sibiul 
avea drept de condamnare la moarte. De la 
înălţimea turnului ţi se aşterne la picioare 
panorama superbă a oraşului. Biserica te va 
surprinde din exterior, prin portalurile baroce şi 
masivitatea zidurilor sobre şi din interior, prin 
atmosfera solemnă şi comorile pe care le 
adăposteşte.

Ceea ce cuvintele pot doar sugera aici, rămâne să 
trăieşti în Biserică: tonalităţile grave ale orgii, jocul 
de lumini pe pardoseala bisericii, liniştea ce te va 
absorbi într-o altă lume.

Din tezaurul impresionant adăpostit aici fac parte: 
cristelniţa din bronz de la 1438, care se spune că ar 
fi fost turnată din bronzul tunurilor turceşti, vechiul 
altar de la 1545, cu voleţii inspiraţi din Patimile lui 
Albrecht Dürer, uşa sacristiei, portalul de sud din 
1457, cu uşa barocă, portalul de nord din 1509, 
mormântul baronului Samuel von Brukenthal.

Cele 67 de lespezi funerare din ferula bisericii, 
acolo unde este reprezentată şi Cronica 
pictată a oraşului, formează o galerie unică 
în România. Orga bisericii a fost 
instalată în 1915, fiind atunci cea mai 
mare orgă din sud-estul Europei.

Piața Huet 
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Catedrala Mitropolitană
Ortodoxă
Catedrala cu forma unei bazilici bizantine aminteşte 
de o operă arhitectonică grandioasă cu care se 
aseamănă: Catedrala Sfânta Sofia din Istanbul. 
Lucrările la impunătorul edificiu au început în 
1902, iar la 30 aprilie 1906 catedrala a fost 
sfințită. Catedrala poartă hramul
Sfintei Treimi.

Str. Mitropoliei, nr. 33
Orar de vizitare: zilnic între orele 08.00 – 20.00

© Sebastian Marcovici
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Pictura iconostasului şi a cupolei a fost 
realizată de artistul Octavian Smigelschi, 

ale cărui opere pot fi admirate şi la Muzeul 
Brukenthal. Elementul central al catedralei 

este reprezentat de cupolă, înconjurată în 
exterior de patru turle mici. Frontalul principal e 

încadrat de două turle masive cu rol de clopotniță. În 
prezent, în catedrală este adăpostită racla cu moaștele 

Sf. Andrei Șaguna, ctitorul spiritual al edificiului. 

© Sebastian Marcovici
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În inima Sibiului, printre bijuteriile arhitectonice ale Pieţei 
Mari, se remarcă Biserica romano-catolică. Deşi este mai 
tânăr decât clădirile din jur, edificiul a fost integrat armonios 
în peisajul arhitectural şi te invită să-i treci pragul.

În secolul al XVI-lea, după Reformă, bisericile catolice din 
Sibiu au devenit evanghelice. În 1691, ca urmare a Diplomei 
Leopoldine, în oraş au cantonat trupele imperiale austriece.
În lipsa unui lăcaş de cult catolic, acestora li s-a permis 
celebrarea slujbei în Hala Croitorilor din Piaţa Mare, 
aproximativ pe locul unde astăzi se află biserica romano-
catolică. Venirea trupelor şi funcţionarilor austrieci a 
însemnat începutul unei comunităţi catolice în oraş, unii 
dintre ei stabilindu-se permanent aici. Aşa că la 4 iulie 1726  
s-a pus piatra de temelie, iar în 1733 a fost sfințită noua 
biserică.

Construită în stilul baroc, biserica a fost pictată de Ludwig 
Kandler în 1904, perioadă când sunt montate şi vitraliile 
realizate la Budapesta. Orga a fost instalată în 1860 şi este 
opera vestitului Karl Hesse din Viena, ale cărui orgi răsună în 
multe biserici din Transilvania. Fresca din spatele altarului 
principal, pictată în 1777 de artistul austriac Anton Steinwald, 
a fost mult timp singura podoabă a bisericii. Tot din secolul 
XVIII s-au păstrat şi confesionalele în stil baroc şi altarul 
Sfântului Iosif.

În curtea interioară a casei parohiale a bisericii se află Statuia 
Sf. Nepomuk, care a stat timp de secole în Piaţa Mare. În 
1948, la instalarea comunismului, statuia a fost înlăturată de 
la locul său, zăcând ani în şir în curtea Muzeului Brukenthal, 
iar în 1987 a fost restaurată şi aşezată la locul actual.

Piața Mare, nr. 3
Orar de vizitare:
luni-vineri între orele 07.00 – 18.00
sâmbătă, duminică 07.00 – 19.00

Biserica
Romano-Catolică

© Sebastian Marcovici
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Între blocurile monotone de pe Strada Constituției, 
atrage atenția unul dintre monumentele mai puțin 
cunoscute ale Sibiului: Sinagoga Mare. Edificiul a 
fost construit în anii 1898-1899, de către arhitectul 
maghiar Ferenc Szalay. Sinagoga are un stil eclectic, 
într-o îmbinare elegantă de elemente neo-romantice, 
neo-gotice, neo-renascentiste și maure, care o 
distinge în peisajul arhitectural sibian.

Deși în perioada comunistă sinagoga a fost în pericol 
să fie demolată, aceasta a fost salvată și a rămas în 
serviciul comunității evreiești. După 1990, din cauza 
numărului foarte mic de enoriași, sinagoga și-a 
încetat activitatea, dar a fost integrată în circuitul 
clădirilor culturale ale orașului, astăzi găzduind 
expoziții și concerte.

Strada Constituției, nr. 17

Sinagoga Mare

Datorită diversității și armoniei vieții spirituale, în 2007 Sibiul a 
fost gazda celei de-a treia Adunări Ecumenice Europene.

Alte obiective ale traseului ecumenic unde merită să te reculegi:
Biserica Ursulinelor (Str. Gen. Magheru, nr. 38),
Biserica Reformată (Str. Mitropoliei, nr. 9),
Biserica din Groapă (Str. Justiţiei, nr. 5),
Biserica dintre Brazi (Str. Reconstrucției, nr. 17),
Capela Crucii (Piața 1 Decembrie 1918, nr. 2),
Biserica Franciscană (Str. Șelarilor, nr. 12-14),
Biserica Evanghelică Sf. Johannis (Str. Mitropoliei, nr. 32),
Biserica Sf. Luca (Str. Lungă, nr. 29),
Biserica Azilului (Str. Azilului, nr. 4).

© Daniel Baltat

© Sebastian Marcovici
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SIBIUL
MUZEELOR

Bun venit la Palatul Brukenthal!
Te afli în primul muzeu deschis publicului 
pe teritoriul României de astăzi şi cel mai 
mare muzeu din sud-estul Europei. 

Palatul Brukenthal
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Construită în stilul barocului târziu,     
clădirea muzeului aduce atmosfera rafinată      
a palatelor vieneze în inima Sibiului. Nucleul 
colecţiilor valoroase l-a constituit moştenirea 
lăsată de baronul Samuel von Brukenthal, 
guvernatorul Transilvaniei şi personalitate 
fascinantă a vremii. Aici vei putea admira 
câteva dintre marile capodopere ale Europei, 
precum „Omul cu tichia albastră“ a lui Jan van 
Eyck, alături de tablourile lui Hans Memling, 
Tiziano Vecellio Da Cadore, Peter Bruegel cel 
Tânăr şi Peter Bruegel cel Bătrân. 

Comorile palatului
Privit din Piaţa Mare, palatul impresionează mai 
ales prin portalul de piatră, purtând blazonul aurit al 
familiei Brukenthal, alături de elemente decorative 
precum urnele ce încoronează stâlpii şi ghirlandele 
susţinute de rozete.

Uşile masive de stejar pe care este 
sculptat cornul abundenţei îţi sugerează 

că intri într-un templu al artei şi opulenţei. 

Trecând pe sub candelabrele cu sticlă de Murano 
şi tavanele bogat ornamentate cu stucaturi, vei păşi 
în cele mai impresionante încăperi ale palatului: 
saloanele de recepţie şi Saloanele Baroc, unde se 
aduna cândva toată lumea bună a Sibiului, în 
atmosfera distinsă a celebrelor recepţii oferite de 
baronul von Brukenthal. 

În prezent, Palatul Brukenthal găzduieşte Galeria de 
Artă Europeană a Muzeului Naţional Brukenthal. 

De la subsol la etajul al doilea al Palatului, vei 
traversa expresiile goticului, sculptura 
transilvăneană în piatră a secolelor XIII-XIX, 
cabinetul de stampe şi de cartografie, apoi arta 
medievală transilvăneană, covoarele anatoliene şi 
marile şcoli de pictură europene, de la cea germană 
şi austriacă, la cea italiană şi a Ţărilor de Jos.
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În 1777, Samuel von Brukenthal a fost numit de 
către împărăteasa Maria Tereza guvernator al 
Transilvaniei, funcție pe care a ocupat-o timp de 
zece ani. A fost mai întâi elev al gimnaziului din 
Sibiu care îi poartă astăzi numele, apoi a studiat la 
universităţile din Halle, Jena, Berlin şi Viena, unde a 
intrat în prima lojă masonică înfiinţată la Viena.

La baza vieţii şi carierei sale ulterioare a stat mereu 
codul de conduită al francmasonilor. În Sibiu a 
activat şi cea mai importantă lojă masonică a 
Transilvaniei secolului al XVIII-lea.

Samuel von Brukenthal
(1721-1803)
baron de legendă şi
cunoscut francmason

Tot la Viena, baronul a început să colecţioneze 
importante lucrări de artă. Colecţia lui Samuel von 
Brukenthal, listată în 1773 în Almanach de Vienne, 
era una dintre cele mai valoroase colecţii private din 
Viena acelor timpuri. În 1779 a ridicat la Sibiu 
palatul elegant, reşedinţă oficială şi gazda 
colecţiilor sale.
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Piața Mare, nr. 4-5
www.brukenthalmuseum.ro
Orar de vizitare:
21 martie – 21 octombrie, marți – duminică între orele 10.00 – 18.00
22 octombrie – 20 martie, miercuri – duminică între orele 10.00 – 18.00

Primele exponate ale muzeului au fost opere de 
artă, cabinetul de stampe, biblioteca şi colecţia de 
numismatică a baronului. De la deschiderea oficială 
în 1817, muzeul şi-a îmbogăţit colecţiile prin donaţii 
şi achiziţii, ajungând la impresionantele galerii de 
astăzi.
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Muzeul ASTRA
Muzeul ASTRA din Sibiu nu este doar un 
muzeu, este o lume întreagă, o întoarcere la 
rădăcini. A veni aici e ca şi cum ai petrece o vacanţă 
la bunici, înapoi în anii copilăriei plini de mirare şi 
poveşti nemuritoare.

Cu 96 de hectare, din care 40 ocupate de expoziţia 
de bază, muzeul este cea mai mare expoziţie 
etnografică în aer liber din Europa.

Din cele peste 400 de monumente de arhitectură şi 
tehnică populară, printre minunate obiecte 
etnografice, unele îţi vor părea familiare, altele te 

vor surprinde şi îţi vor arăta 
diversitatea fascinantă a 

lumii satului. Aici fiecare 

model de covor, fiecare motiv pictat cu migală pe o 
oală de lut, fiecare grindă sculptată cu îndemânare 
nu este doar o expresie artistică, ci şi una 
simbolică. Este sufletul oamenilor transpus în 
concret.

Ca o sinteză a civilizaţiei tradiţionale din România, 
muzeul celebrează rânduiala satului cu tot ce are 
ea mai specific: bisericile de lemn, morile, 
gospodăriile tradiţionale, uneltele şi obiectele 
casnice. Expoziţiile tematice evidenţiază îmbinarea 
între artă, utilitate, meşteşug şi spiritualitate în 
lumea satului. Colecţia cea mai reprezentativă 
pentru muzeul sibian şi cea mai completă din ţară 
este cea a instalaţiilor de industrie populară, ce 
cuprinde instalaţii de industrie alimentară, 
forestieră, minieră, metalurgică, textilă. Sigur te va 
impresiona moara de vânt din gospodăria de 
pescari sau atelierele meşteşugăreşti în care încă 
se lucrează de zor.

© Silviu Popa
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Strada Pădurea Dumbrava, nr. 16-20
www.muzeulastra.ro
Orar de vară (aprilie – septembrie):

zilnic între orele 10:00 – 18:00 (luni, marți fără 
posibilitatea de a vizita interioarele căsuțelor).

Orar de iarnă (octombrie – martie):
zilnic între orele 9:00 – 17:00 (fără posibilitatea de a 
vizita interioarele căsuțelor).

Este permis accesul bicicletelor zilnic între orele             
8:00 – 10:00 și 18:00 – 20:00.

În ultimii ani, atenţia muzeografilor   
s-a mutat uşor spre zona de 
patrimoniu imaterial, aşa că 
gospodăriile muzeului au devenit spaţii 
în care oamenii reiau tradițiile şi 
îndeletnicirile străvechi. Numeroasele 
programe educaţionale şi culturale 
aduc în faţa publicului meşteşugari 
valoroşi consideraţi astăzi, după 
modelul patrimoniului UNESCO, 
oameni tezaure-vii. De aici un muzeu 
plin de suflet, care respiră poveşti şi 
autenticitate. 

În mod normal, muzeele arată.
Muzeul ASTRA trăieşte.

© Silvana Armat
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Casa Teutsch
Muzeul Bisericii Evanghelice C.A. din România
Expozițiile muzeului te vor purta printr-un tunel 
tematic și cronologic, până la aşezarea primilor 
colonişti germani în Transilvania. Cum stâlpul 
comunității a fost întotdeauna biserica, muzeul 
prezintă în paralel viața socială și spirituală a 
sașilor. 

Casa Teutsch înseamnă opt secole de viaţă a 
saşilor şi a bisericii lor, concentrate în 
aproximativ 400 m². O enciclopedie
de luat la pas.

Complexul în care funcționează astăzi Casa 
Teutsch a folosit în trecut ca orfelinat, 
construit în 1883, iar lângă se află Biserica 
Evanghelică Sf. Ioan, construită în 1911. 
Muzeul a fost deschis în anul 2007.

Str. Mitropoliei, nr. 30
www.teutsch.ro
Orar de vizitare:
mai – octombrie: luni – sâmbătă între orele 10.00 – 17.00
noiembrie – aprilie: luni – vineri între orele 10.00 – 17.00

© Gabriela Cuzepan
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SIBIUL MUZEELOR

Din Sibiul muzeelor merită să vizitezi și
Muzeul de Etnografie Universală „Franz Binder“
(Piața Mică, nr. 11),
Muzeul de Istorie - Casa Altemberger
(Str. Mitropoliei, nr. 2),
Muzeul de Istorie Naturală
(Str. Cetăţii, nr. 1),
Muzeul de Istorie a Farmaciei
(Piața Mică, nr. 26),
Muzeul de Vânătoare „August von Spiess“
(Str. Şcoala de Înot, nr. 4). 

© Mihaela Kloos-Ilea
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Casa Luxemburg este exemplul perfect de îmbinare între trecutul 
medieval al oraşului şi dinamica sa actuală. În acelaşi timp,
Casa Luxemburg simbolizează şi puntea de legătură
a oraşului cu spaţiul european.

Casa Luxemburg

SIBIUL
REDESCOPERIT

© Silvana Armat
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SIBIUL REDESCOPERIT

În 2007, Sibiul a fost Capitală Culturală Europeană 
alături de Luxemburg. Între cele două spaţii există o 
legătură spirituală veche de secole, dat fiind faptul 
că primii colonişti saşi stabiliţi aici în secolul XII au 
venit din zona râului Moselle, de pe teritoriul 
Luxemburgului de astăzi. Dialectul săsesc de la 
Sibiu este foarte asemănător cu limba vorbită în 
Luxemburg.

Casa este una dintre cele mai vechi edificii ale 
centrului vechi ce păstrează încă farmecul 
arhitectural din secolul XIII, fiind construită pe 
prima incintă de fortificaţii a oraşului medieval. 
Clădirea actuală a rezultat din unificarea în secolul 
al XV-lea a două case gotice, având deschidere atât 
spre Piaţa Mică, cât şi spre Piaţa Huet. Faţadele au 
aspectul unei frumoase clădiri în stil baroc, cu 
ferestre decorate în lunetă, cu motivul scoicii, 
alături de o splendidă stucatură cu motive vegetale 
şi florale.

A fost cunoscută drept Casa Schaser, după numele 
preotului Johann Georg Schaser care i-a fost 
proprietar în secolul al XIX-lea. Casa a fost 
restaurată prin grija Serviciului de Situri şi 
Monumente Naţionale din Luxemburg şi a primit 
denumirea actuală în 30 martie 2004, cu prilejul 
vizitei în România a Marelui Duce Henri şi a 
Marii Ducese Maria Teresa de Luxemburg.

Piața Mică, nr. 16

© Focus Sibiu
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SIBIUL REDESCOPERIT

După ore de plimbare pe străzile boeme ale Sibiului, 
te poți destinde într-o oază de relaxare, chiar în 
mijlocul orașului.

Pe lângă piscina amplasată într-un minunat spațiu 
arhitectural, Baia Populară Sibiu te răsfață cu saună 
irlandeză și servicii SPA, toate pentru a te relaxa şi a 
te revigora. Aici vei găsi alchimia perfectă între 
rafinament, frumuseţe şi stare de bine.

Clădirea Băii Populare îmbină stilistic 
barocul cu elemente de Jugendstil, fiind o 
adevărată bijuterie arhitectonică. Este 
construită de profesorul de arhitectură 
Karl Hocheder, cel care a realizat şi 
Müller Volksbad din München, una 
dintre cele mai spectaculoase băi populare 
din Europa. 

Str. Andrei Șaguna, nr. 2
www.baiapopulara.sibiu.ro
Orar: marți – sâmbătă, între orele 07.00 – 20.00

© Sebastian Marcovici
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SIBIUL
GURMAND
Pe taraba din Piaţa Huet, tanti Maria aliniază 
tulpinile verzi-roşiatice de rabarbăr, culese cu roua 
pe ele. Poate nu ştiai, dar rabarbărul acrişor e un 
produs specific bucătăriei săseşti din zonă, la mare 
căutare primăvara.

În fiecare vineri, Tanti Maria din Turnişor aduce în 
piața din oraș cele mai frumoase legume, toate 
îngrijite cu drag de mâinile ei muncite. Ca tanti 
Maria sunt mulți țărani şi producători locali ce te 
îmbie la Vinerea Verde cu bunătăţi proaspete: 
brânzeturi din Mărginime, dulcețuri aromate şi 
plăcinte aburinde, legume şi fructe bio, mezeluri 
sau băuturi după rețete transmise de generații. 

Vinerea Verde este locul potrivit să încerci 
aromele Sibiului, printre localnici.

Piața Huet
În fiecare vineri între orele 10.00 – 16.00

Vinerea Verde
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SIBIUL GURMAND

Dacă dragostea trece prin stomac, meniul 
restaurantelor din Sibiu te va cuceri sigur. 
Ingredientul vedetă al bucătăriei locale este din nou 
mozaicul multicultural. Aromele românești, săsești, 
maghiare și evreiești se îmbină în farfurie într-un 
fusion transilvănean surprinzător. Rețetele 
tradiționale ale bunicilor, alimentele bio de la 
producătorii locali și tendințele bucătăriei 
contemporane sunt elementele valorificate creativ în 
bucătăria zonei. 

În plus, o serie de evenimente gastronomice, de la 
brunch-urile în gospodăriile de pe Valea 
Hârtibaciului și degustările de brânzeturi din 
Mărginimea Sibiului, până la festivalul culinar care 
are loc în oraș la sfârșitul verii, promovează 
amprenta culinară specifică zonei. Pentru gurmanzi, 
turismul gastronomic devine astfel un nou mod de a 
cunoaște Sibiul și a savura o experiență culinară 
autentică.

După ce în 2007 a fost Capitală Culturală 
Europeană, Sibiul se pregăteşte intens să 
urce pe scena culinară internaţională, prin 
candidatura la titlul de Regiune 
Gastronomică Europeană în 2019.

Sibiu Regiune
Gastronomică Europeană
în 2019
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SIBIUL
VERDE
O tură pe pista de biciclete din Parcul Sub 
Arini este o incursiune într-o oază de 
verdeaţă, unde sunetele ora ului se 
estompează şi trilurile păsărilor ţin concert.

Amenajarea parcului a început în 1856, ca o grădină 
englezească cu vegetație abundentă, pajiști şi 
heleştee aranjate natural. Sibiul a fost unul dintre 
oraşele în care a fost activă Societatea pentru 
Înfrumuseţarea Oraşului, reînființată astăzi. Prin 
grija acesteia, în Parcul Sub Arini a fost construit 
pavilionul de muzică, fântâna arteziană, s-a introdus 
iluminatul și flora a fost mult îmbogăţită.

Astăzi, cei mai bătrâni copaci ai parcului au peste 
150 de ani, iar păsările au casă în cele 30 de specii 
de arbori autohtoni şi 38 de specii exotice din 
Extremul Orient şi America de Nord, printre care 
celebrul ginkgo biloba, splendidele magnolii, arţarul 
american şi chiparosul de California. În zilele 
frumoase, pavilionul de muzică găzduieşte concerte 
într-o ambianţă încântătoare.

ş

Pedalează în
Parcul Sub Arini
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SIBIUL VERDE

Parcurile sunt o altă faţă surprinzătoare a Sibiului,
unde protejarea naturii a fost întotdeauna o preocupare pentru o viaţă activă,
ecologică şi sănătoasă.
Din Parcul Sub Arini, poți continua plimbarea în aer liber pe Aleea Călăreţilor, spre Pădurea Dumbrava.
Dumbrava minunată!

Strada Școala de Înot  >  Parcul Sub Arini  >  Aleea Călăreților  >  Strada Luduș  >  Parcul Dumbrava Sibiului

© Focus Sibiu
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Bun venit la Grădina Zoologică! Încă de la intrare, te 
întâmpină cu ramurile larg deschise un arbore cum 
nu vei găsi mulţi în lume: un stejar secular despre 
care se spune că ar fi bătrân de peste 600 de ani. 
Un adevărat monument al naturii!

O grădină zoologică este întotdeauna o aventură 
pentru cei mici și o lume în miniatură de explorat. 
La Zoo Sibiu vei sta faţă în faţă cu cel mai mare 
crocodil din România, cu leii şi zebrele savanei 
africane sau cu animale mai familiare, din pădurile 
Carpaţilor.

Zoo Sibiu este prima grădină zoologică din 
România, amenajată în 1929, lângă heleşteul din 
Pădurea Dumbrava. Cele 187 de animale din 47 
de specii împart prieteneşte o casă care se extinde pe 
15 hectare.

Grădina Zoologică

© Silvana Armat
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SIBIUL VERDE

Calea Dumbrăvii, nr. 142
www.zoo.sibiu.ro
Orar de vizitare:

ianuarie: zilnic între orele 10.00 – 16.00
februarie: zilnic între orele 9.30 – 17.00
martie, octombrie: zilnic între orele 9.30 – 17.30
aprilie, septembrie: zilnic între orele 9.30 – 18.30
mai, august: zilnic între orele 9.30 – 19.30
iunie, iulie: zilnic între orele 9.30 – 20.00
noiembrie, decembrie: zilnic între orele 9.30 – 16.00

© Silvana Armat
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Turnul Sfatului

Podul Minciunilor

Catedrala Evanghelică

Catedrala Mitropolitană Ortodoxă

Biserica Romano-Catolică

Biserica Ursulinelor

Biserica Reformată

Biserica Franciscană

Casa Teutsch

Biserica Azilului
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Turnul Gros

Aleea Celebrităților

Parcul Cetății

Sinagoga Mare

Parcul Sub-Arini

Pista de biciclete

Grădina Zoologică

Muzeul Civilizației Populare Tradiționale ASTRA
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EXPLOREAZĂ
ÎMPREJURIMILE
Excursii pornind din Sibiu 
Sibiul are avantajul amplasării geografice în inima ţării şi al infrastructurii dezvoltate.
La doi paşi de oraş, găseşti unele dintre cele mai pitoreşti obiective turistice din 
Transilvania, regiunea recomandată de către Lonely Planet ca 
cea mai bună destinaţie de vacanţă a 
anului 2016.

© Adela Dadu
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EXPLOREAZĂ ÎMPREJURIMILE

Stațiunea Păltiniș 
Situată în Munții Cindrel, la 1440 m altitudine, 
Păltinișul este cea mai veche stațiune montană din 
România și una dintre cele mai îndrăgite destinații 
pentru sporturile de iarnă. În timpul verii, traseele 
ce șerpuiesc printre pajiști alpine și lacuri glaciare 
sunt o atracție pentru excursii pe jos sau cu 
bicicleta.

Condițiile selecte de cazare și serviciile de calitate 
sunt de mult cartea de vizită a hotelurilor și 
pensiunilor din stațiune. După o tură de schi sau o 
drumeție de neuitat, vă puteți răsfăța cu servicii 
SPA, delicii culinare și facilități de top. Schitul 
Păltiniș, cu bisericuța de lemn, izvorul Hohe Rinne, 
care a dat vechiul nume german al stațiunii, parcul 
de aventuri din apropiere, pistele de schi și 
nenumăratele trasee montane sunt tot atâtea 
motive să alegeți Păltinișul pentru o vacanță de vis 
în inima munților. Mărginimea Sibiului

De la Rășinari, la Săliște, Poiana Sibiului și Jina, în 
satele din Mărginime timpul curge mai domol și 
aerul miroase a fân proaspăt cosit. Oamenii locului 
trăiesc după rânduieli neschimbate de generații, 
urmând zilnic drumul turmelor de oi și al muncii în 
gospodărie. Asta a făcut ca zona să își păstreze vie 
zestrea culturală și identitatea.

Pentru turiști, Mărginimea înseamnă o incursiune 
într-un peisaj pastoral de mult dispărut din Europa 
occidentală. Cu ale sale gospodării țărănești în care 
poți degusta brânzeturi alese, cu potecile străbătute 
de animale și culmile munților care-și dau mână cu 
cerurile, în Mărginimea Sibiului pășești pe un picior 
de plai, pe o gură de rai.

Mărginimea Sibiului concentrează mare parte din 
rosturile vechi şi spiritul autentic al României.

© Sebastian Marcovici

© Daniel Secarescu
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Bazilica romanică
din Cisnădioara
Construită în secolul al XII-lea, biserica fortificată 
din Cisnădioara este una dintre cele mai vechi 
bazilici romanice din România, păstrată aproape 
intactă, și locul unde se află și cea mai veche orgă 
din țară. Legenda spune că băieții din sat își 
dovedeau puterea înainte de însurătoare urcând pe 
deal bolovanii masivi care rămâneau în curtea 
bisericii, pregătiți pentru vremuri de pericol. Astăzi, 
bazilica de la poalele Munților Cindrel este animată 
de proiecții de film, concerte sau picnicuri romantice 
sub clar de lună

în zadar să le întreacă măiestria. Asceticii călugări 
cistercieni, renumiți pentru hărnicie, au ridicat aici 
un edificiu care a influențat arhitectura din 
Transilvania. La origine în stil romanic, abația a fost 
reconstruită în stil gotic timpuriu. Șirurile de 
coloane și arcade, rozetele, ruinele impregnate de 
patina timpului dau locului un farmec auster, 
straniu și grandios.

Strada Principală, nr. 110, 557070 Cârța

Lacul și Cascada Bâlea
Indiferent de anotimp, traseele montane din inima 
munților Făgăraș deschid spre peisaje grandioase. 
Situat la 2034 m altitudine, lacul Bâlea se află în 
umbra celor mai înalte vârfuri montane din 
România.

Iarna, la Lacul Bâlea ai ocazia inedită să te cazezi 
în unul dintre puţinele castele de gheaţă din 
Europa.

Abația cisterciană Cârța
În mijlocul satului Cârţa se află singura abaţie 
cisterciană nedistrusă din România şi cea mai estică 
din Europa.

Legenda spune că pe la 1202, când au construit 
mănăstirea impunătoare, călugării cistercieni au 
stârnit chiar și invidia Diavolului, care ar fi încercat 

© Laura Calinescu
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Transfăgărășanul
Imediat în apropierea Lacului Bâlea începe 
Transfăgărăşanul, declarat una dintre cele mai 
spectaculoase şosele montane din lume.

Transfăgărășanul are 151 km lungime și străbate 
cea mai înaltă grupă montană din România, drumul 
șerpuind în curbe amețitoare până la altitudinea de 
2042 m. Drumul este deschis în fiecare an din 30 
iunie până în 1 noiembrie.

Biserica fortificată
din Biertan
Dominând de pe colina din inima satului, impozanta 
biserică fortificată din Biertan pare desprinsă de pe 
șevaletul unui pictor. Biertanul este printre cele mai 
vizitate așezări săsești din Transilvania, biserica 
fortificată figurând din 1993 pe lista patrimoniului 
UNESCO.

Biserica actuală a fost ridicată în 1522. Stilul 
arhitectural este predominant gotic târziu, cu 
influențe ale Renașterii, fiind ultima biserică-hală 

Una dintre atracţiile turistice ale locului este camera 
împăcării, un spaţiu auster unde se făcea un fel de 
terapie de cuplu care funcţiona cu succes. Cei cărora 
li se ura viaţa de cuplu erau închişi pentru câteva 
săptămâni în această încăpere, până ajungeau la 
sentimente mai bune. În acest timp, cei doi 
împărţeau o masă mică şi un singur pat, o singură 
farfurie, un singur tacâm şi o singură cană pentru 
apă. Legenda spune că doar un cuplu a rămas 
neclintit în decizia de a se despărţi, dar că şi ei s-au 
împăcat până la urmă.

fortificată construită în acest stil în Transilvania. În 
1572, Biertanul a devenit sediu episcopal, privilegiu 
pe care l-a avut timp de trei secole. Biserica se 
mândrește cu cel mai mare altar poliptic din 
Transilvania, format din 28 de panouri pictate, iar 
stranele datând din secolul al XVI-lea sunt 
considerate cele mai valoroase din Transilvania. 
Vestita ușă a sacristiei este o bijuterie medievală 
impresionantă datorită sistemului complex de 19 
încuietori, premiat la Salonul de la Paris din 1900. 

© Marius Miclea
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SIBIUL
CULTURAL

Sibiu Jazz Festival
Festival de tradiție și renume european. Timp de 
șapte zile au loc numeroase concerte, jam-sessions 
și workshop-uri, tema comună fiind muzica jazz și 
interferențele acestui gen muzical cu alte genuri 
precum: folclor, muzică simfonică, rock, salsa,    
hip-hop etc.

Contact: Fundația Sibiu Jazz Festival
Tel.: 004 0269 219810
E-mail: office@sibiujazz.eu
Web: www.sibiujazz.ro

© Sebastian Marcovici
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Festivalul Huet.Urban
Piața Huet din Sibiu reprezintă un punct de atracție 
fermecător atât pentru turiști, cât și pentru sibieni. 
Din acest motiv se organizează aici anual, începând 
cu anul 2010, Festivalul Huet.Urban cu scopul de a 
promova acest spațiu urban în decursul unui sfârșit 
de săptămână plin de activități culturale variate. Se 
urmărește astfel atât implicarea actorilor economici 
care își desfășoară activitatea în zonă, precum și 
sensibilizarea populației cu privire la importanța 
păstrării patrimoniului cultural.

Contact: www.facebook.com/Huet.Urban

Festivalul Internațional
de Teatru de la Sibiu
Cel mai important festival al artelor spectacolului 
din România. Include peste 450 de evenimente 
prezentate de companii din peste 70 de ţări. O 
secțiune foarte spectaculoasă este cea a 
spectacolelor de stradă şi a concertelor din Piaţa 
Mare. Timp de 10 zile peste 2800 de artiști prezintă 
la Sibiu spectacole în 67 de spații de joc.

Contact: Teatrul Național „Radu Stanca“ Sibiu
Tel.: 004 0269 210092
E-mail: tnrs@sibfest.ro
Web: www.sibfest.ro
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Festivalul Internațional
de Film (TIFF) Sibiu
Festival internațional de film de lung-metraj din 
România a devenit un brand recunoscut în regiune 
nu numai datorită calității programelor prezentate, 
ci și pentru organizarea excelentă, atmosfera 
efervescentă și multitudinea de evenimente, de la 
seminarii și workshop-uri, la concerte și petreceri 
până în zori de zi.

Contact: Asociația Festivalul de Film Transilvania
Tel.: 004 0213 266480 
E-mail: info@tiff.ro
Web: www.tiffsibiu.ro

Concerte estivale ale
Filarmonicii de Stat Sibiu
Organizate vara, atât în spații consacrate, cât și 
neconvenționale (în aer liber), programele se axează 
pe muzica de mare popularitate (muzică de film, 
rock simfonic, pop, muzică de divertisment, dar și 
lucrări religioase), din creația compozitorilor români 
și străini.

Contact: Filarmonica de Stat Sibiu
Tel.: 004 0269 206505
E-mail: filarmo@filarmonicasibiu.ro
Web: www.filarmonicasibiu.ro

© Focus Sibiu
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Feeric Fashion Week
Cea mai mare săptămână a modei din Balcani. O 
experiență particulară pentru designerii români și 
străini. Pe perioada festivalului, Sibiul reunește 
nume mari din moda internațională și artiști care 
susțin expoziții, concerte, recitaluri și evenimente 
dedicate modei ca artă.

Contact: Fundația Mitichi
Tel.: 004 0756 590101
E-mail: info@feeric.ro
Web: www.feeric.ro

Festivalul de Muzică Rock
ARTMANIA
În ultimii ani, pe scena festivalului au fost prezente 
nume de rezonanță și trupe rock faimoase, printre 
care: Him, Amorphis, Tristania, Anathema, 
Lacrimosa, Tiamat, My Dying Bride sau Serje 
Tankian.

Contact: SC Artmania Events SRL
Tel.: 004 0747 890853
E-mail: info@artmaniafestival.ro
Web: www.artmaniafestival.ro
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Festivalul Internațional
de Folclor
„Cântecele Munților“
Cel mai mare și mai vechi festival cu specific 
tradițional al Sibiului, „Cântecele Munților“ 
sărbătorește prin muzică, dans, obiceiuri și 
gastronomie, diversitatea culturii tradiționale. 
Peste 600 de artiști din România și alte patru țări 
transformă centrul Sibiului în scena folclorului 
universal.

Contact: Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii 
Tradiționale „Cindrelul - Junii“ Sibiu
Tel.: 004 0269 210945
E-mail: contact@traditiisibiene.ro
Web: www.traditiisibiene.ro

Festivalul Medieval
„Cetăți Transilvane“
Poveștile fortificațiilor Sibiului și viața Evului Mediu 
reînvie în fiecare an la Festivalul Medieval „Cetăți 
Transilvane“. La finele lunii august, timp de trei zile, 
centrul istoric este invadat de concerte LIVE de 
muzică medievală, animații stradale, lupte de 
stradă, turniruri, spectacole de teatru profesionist 
sau amator, dans sau expoziţii de fotografie,  
ateliere meșteșugărești,
iarmaroc medieval.

Contact: Casa de Cultură a Municipiului Sibiu
Tel.: 004 0269 229627
E-mail: contact@fmct.ro
Web: www.fmct.ro

© Focus Sibiu
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Târgul Olarilor
Sunt prezenți meșteri olari din întreaga țară, 
reprezentanți ai celor mai renumite centre de olărit 
din România. Pe durata târgului, Piața Mare din 
centrul Sibiului își recapătă funcția originală de târg 
în zi de sărbătoare.

Contact: Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii 
Tradiționale „Cindrelul - Junii“ Sibiu
Tel.: 004 0269 210945
E-mail: contact@traditiisibiene.ro
Web: www.traditiisibiene.ro

Transilvania Gastronomică
Food Culture Festival
Transilvania Gastronomică – Food Culture Festival 
celebrează și promovează cultura gastronomică 
autentică din sudul Transilvaniei. Pe lângă creșterea 
comunității care apreciază această cultură, festivalul 
își propune să evidențieze diversitatea foarte bogată 
care se regăsește în produsele și rețetele locale. 
Experimentele culinare se adresează atât publicului 
larg și curios, cât și specialiștilor.

Contact: Asociația My Transylvania 
Tel.: 004 0722 396755
E-mail: contact@mytransylvania.ro
Web: www.mytransylvania.ro
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Astra Film Festival
Astra Film este un festival internațional de film, unic în această 
parte a Europei, care promovează cele mai bune producții de 
film nonficțiune în România și în întreaga regiune și oferă 
cinefililor șansa de a întâlni realizatori de film din toată lumea. 
Astra Film Fest este dedicat documentarelor pe temele 
societății contemporane.

Contact: Fundația Astra Film
Tel.: 004 0269 202430
E-mail: aff@astrafilm.ro
Web: www.astrafilm.ro

© Sebastian Marcovici
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Faust
în regia lui Silviu Purcărete
Program: 2 reprezentații / lună
Organizator: Teatrul Național „Radu Stanca“, Sibiu
Tel.: 004 0269 210092
E-mail: ticketing@sibfest.ro
Web: www.tnrs.ro / www.sibfest.ro
Biletele pot fi achiziționate online sau de la Agenția Teatrală,
Bd. Nicolae Bălcescu, nr. 17.

Prezentat în secțiunea oficială a Festivalului de la 
Edinburgh, unde Ofelia Popii a primit premiul 
pentru cea mai bună interpretare feminină, 

„Faust“ este un spectacol excepțional prin 
viziunea regizorală și complexitatea rolurilor 
prezentate în construcția barocă stăpânită 
până la cele mai mici și grăitoare detalii: 
decor și light design de o impresionantă forță 

evocatoare, costume provocator sugestive, 
elegante și burlești, muzică antrenantă și 
copleșitoare cu efecte sonore adecvate acelei 
ambianțe funambulești, proiecții video 
ingenios și convingător articulate în 
arhitectura întregului demers scenic.
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Târgul de Crăciun
Piața Mare a orașului se transformă pe perioada iernii într-un orășel de sărbătoare, acoperit 
cu perdele de lumini, unde miresmele îmbietoare ale figurinelor din turtă dulce, ale 
bomboanelor confiate, ceaiurilor de fructe sau castanelor prăjite ademenesc publicul să 
viziteze căsuțele de poveste și bradul lui Moș Crăciun.

Contact: Asociația Events for Tourism 
Tel.: 004 0269 224246
E-mail: eventsfortourism@gmail.com
Web: www.targuldecraciun.ro

© Sebastian Marcovici



59

SIBIUL CULTURAL



SIBIU - HERMANNSTADT / TÂNĂR DIN 1191

60

Stagiune teatrală la:

Programul teatrului poate fi găsit pe www.tnrs.ro. Biletele pot fi 
achiziționate online de pe www.eventim.ro, de la Agenția Teatrală 
sau în seara spectacolului la intrarea în sală, în limita locurilor 
disponibile.

AGENŢIA TEATRALĂ, B-dul Nicolae Bălcescu, nr. 17, tel.: 004 0369 101578
marți - sâmbătă: 11:00 - 18:00
duminică: 10:00 - 14:00

Teatrul
Național
„Radu Stanca“
B-dul C. Coposu, nr. 2

Teatrul are un repertoriu de 100 de 
spectacole active pe care le joacă nu 
doar în Sibiu, dar și în numeroase 
turnee naționale și internaționale. În 
fiecare seară, cu mici excepții, sunt 
jucate spectacole în limba română 
sau germană.

© Paul Baila
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Teatrul de Balet
www.sibiuballet.ro

Teatrul de Balet Sibiu este prima companie de dans 
din România cu o componență internațională a 
corpului de balet, pe scena teatrului întâlnindu-se 
alături de dansatorii români, balerini din toate 
colțurile lumii: Noua Zeelandă, SUA, Japonia, 
Australia, Brazilia, Spania și Israel. Anual, teatrul îşi 
îmbogățește repertoriul cu câte 5 premiere, 
nelipsind astfel spectacolele de balet clasic, 
neoclasice sau contemporan: „Lacul Lebedelor“, 
„Don Quijote“, „Frumoasa din pădurea adormită“, 
„Missa Prophana“, „Anotimpurile“, „Escapadă 
urbană“ etc.

Biletele pot fi achiziționate online de pe www.bilet.ro, sau de la 
Primăria Municipiului Sibiu - Centrul de Informare Turistică și pot fi 
rezervate pe www.sibiuballet.ro.

Primăria Municipiului Sibiu - Centrul de Informare Turistică
Str. Samuel Brukenthal, nr. 2 (intrarea F - din Piaţa Mare)
luni - joi: 9:00 - 16:00
vineri: 9:00 - 13:30

Teatrul pentru Copii
și Tineret „Gong“

Str. Al. Odobescu, nr. 4

Teatrul pentru Copii şi Tineret GONG este o instituție 
publică de spectacole cu un repertoriu bogat, printre 
care se numără spectacole de animație, cu păpuși şi 
cu actori la vedere, atât în limba română, cât şi în 
limba germană. Teatrul Gong se ocupă de educaţia 
şi formarea artistică a copiilor şi tinerilor folosind 
cele mai noi şi diverse forme de exprimare ale artei 
teatrale şi ale animaţiei. 

În prezent, teatrul are peste 60 de spectacole în 
repertoriul permanent, realizate în perioada       
1993 – 2016, numărul spectacolelor în premieră,    
de la înființare și până azi, depășind cifra de 450. 

Programul teatrului poate fi găsit pe www.teatrulgong.ro iar 
biletele pot fi achiziționate online de pe www.eventim.ro, de la 
sediul teatrului, conform programului Agenției de Bilete (luni, 
marţi: închis; miercuri - vineri: 11:00 - 18:00; sâmbătă:             
10:00 - 18:00; duminică: 10:00 - 14:00), sau la intrarea în sala de 
spectacole cu 30 de minute înainte de începerea reprezentației.
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TURIST
ÎN
SIBIU
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Cum ajung la Sibiu 
CU AVIONUL

Aeroportul Internaţional Sibiu este situat la 5 km de oraş în direcţia 
vest, cu acces direct la şoseaua E81. Pe aeroportul din Sibiu 
operează companiile aeriene: Austrian Airlines, Tarom, Blue Air, 
Lufthansa și Wizz Air.

Pentru a verifica orarul zborurilor, vă rugăm să accesaţi 
www.sibiuairport.ro sau să cereţi informații prin telefon la numărul 
004 0269 253 135.

Pentru a obţine informaţii directe despre cea mai bună posibilitate 
de călătorie, vă rugăm să cereţi informaţii la numărul de telefon 
004 0269 952.

Prin Sibiu trec drumurile europene E68 (Arad – Sibiu – Braşov), cu 
punct de intrare la Nădlac şi E81 (Cluj – Sibiu – Piteşti – Bucureşti) 
cu punct de intrare în ţară la Borş.

CU TRENUL

CU MAŞINA
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Centrul
de informare
turistică

Primăria
Municipiului Sibiu
Str. Samuel Brukenthal, nr. 2
Tel: 004 0269 208 913
Fax: 004 0269 208 812
E-mail: turism@sibiu.ro
www.turism.sibiu.ro

Orar:
1 mai – 30 septembrie

Luni – Vineri: 9:00 – 20:00
Sâmbătă – Duminică: 10:00 – 18:00

1 octombrie – 30 aprilie
Luni – Vineri: 9:00 – 17:00
Sâmbătă – Duminică: 9:00 – 13:00

Vă invităm să ne vizitați pentru îndrumare la 
obiectivele din oraș și a primi o hartă gratuită!

© Sebastian Marcovici
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VĂ PUTEȚI
ODIHNI
LA...
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Hotel

Hotel

Hotel

Hotel

Hotel

Hotel

Hotel

Hotel

Hotel

Hotel

Hotel

Hotel

Hotel

Hotel

Hotel

Hotel

Hotel

Hotel

Hotel

Hotel

Hotel

Hilton

Continental Forum

Exclusive Hotel & More

Golden Tulip Ana Tower

Levoslav House

Ramada

Am Ring

Ana Airport

Apollo Hermannstadt

Bliss 

Class

Eden

Gallant

Ibis

Ȋmpăratul Romanilor

Libra

Parc

Premier

Rin

Roberts

Select

5

4

4

4

4

4

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Str. Pădurea Dumbrava, nr. 1

Str. Piaţa Unirii, nr. 10

Str. Ion Luca Caragiale, nr. 1A

Str. Şcoala de Ȋnot, nr. 2

Str. General Magheru, nr. 12

Str. Emil Cioran, nr. 2

Piaţa Mare, nr. 14

Şos. Alba Iulia, nr. 120

Str. Nicolae Teclu, nr. 14

Str. Calea Turnişorului, nr. 116

Str. Rahovei, nr. 40

Şos. Alba Iulia, nr. 64

B-dul. Victoriei, nr. 55

Str. Calea Dumbrăvii, nr. 2-4

Str. Nicolae Bălcescu, nr. 4

Str. Calea Guşteriţei, nr. 21-23

Str. Şcoala de Ȋnot, nr. 1-3

Str. Gen. Vasile Milea, nr. 76

Calea Dumbrăvii, nr. 12

Str. Charles Darwin, nr. 16-18

Şos. Alba Iulia, nr. 49

004 0269 505 600

004 0372 692 692

004 0369 454 601
004 0728 105 913

004 0269 234 000

004 0269 216 185
004 0788 143 438

004 0269 235 505

004 0269 206 499

004 0755 032 042
004 0269 228 875

004 0269 212 465
004 0269 212 485

004 0744 628 814

004 0269 206 999

004 0369 452 025

004 0269 215 975
004 0751 061 697

004 0269 218 100

004 0269 216 500

004 0369 428 000

004 0269 423 559
004 0747 423 559

004 0269 244 804

004 0369 801 901

004 0269 212 222
004 0724 522 071

004 0269 243 333
004 0755 548 726

info.sibiu@hilton.com

forum.sibiu@continentalhotels.ro

exclusive@hotelexclusive.ro

office@goldentulipsibiu.ro

rezervari@levoslav.ro

reservations@ramadasibiu.ro

contact@amringhotel.ro

info@anaairporthotel.ro

reservation@hah.ro
office@hah.ro

rezervari@hotelbliss.ro

rezervari@hotel-class.ro

rezervari@hoteledensb.ro

contact@gallant.ro

reservations.sibiu@ibishotels.ro

sibiu@imparatulromanilor.ro

office@hotel-libra.ro

office@hotelparcsibiu.ro

office@hotel-sibiu.ro

rezervari@hotelrinsibiu.ro

director@hotelroberts.ro

cazare@hotelselectsibiu.ro

www.sibiu.hilton.com

www.continentalhotels.ro

www.hotelexclusive.ro

www.goldentulipsibiu.ro

www.levoslav.ro

www.ramadasibiu.ro

www.amringhotel.ro

www.anaairporthotel.ro

www.hah.ro

www.hotelbliss.ro

www.hotel-class.ro

www.hoteledensb.ro

www.gallant.ro

www.ibishotels.ro

www.sibiu.imparatulromanilor.ro

www.hotel-libra.ro

www.hotelparcsibiu.ro

www.hotel-sibiu.ro

www.hotelrinsibiu.ro

www.hotelroberts.ro

www.hotelselectsibiu.ro

Tip unitate Denumire Stele Adresă Telefon E-mail Website
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Hotel

Hotel

Hotel

Hotel

Hotel

Pensiune

Pensiune

Pensiune

Pensiune

Pensiune

Pensiune

Pensiune

Pensiune

Pensiune

Pensiune

Silva

Stefani

Grand Hotel

Pamira

Sonne

Vicenza Square

Carmen

La Residenta

Maria

Palazzo

Hugo

Acasă

Alexia

Ambra

Amso

4

3

2

2

2

5

4

4

4

4

4

3

3

3

3

Aleea Mihai Eminescu, nr. 1

Calea Turnişorului, nr. 36

Str. Pădurea Dumbrava, nr. 14

Str. Calea Şurii Mici, nr. 39

Str. Ştefan cel Mare, nr. 47A

Str. Turnului, nr. 17

Str. Podului, nr. 79B
(Str. Viilor, FN)

Str. Cărbunelui, nr. 5

Str. Ȋnfrăţirii, nr. 13A

Str. Moldoveanu, nr. 19

Str. Hipodromului, nr. 3

Str. Ştefan cel Mare, nr. 124

Str. G-ral David Praporgescu,
nr. 1A

Str. N. Iorga, nr. 16

Str. Prejbei, nr. 5A

004 0269 243 985
004 0269 232 678

004 0369 452 452
004 0755 115 415

004 0743 619 223

004 0269 220 217

004 0744 939 484
004 0369 426 026

004 0732 950 332

004 0736 443 443

004 0722 380 822

004 0269 227 203
004 0751 105 705

004 0369 446 968

004 0369 566 999
004 0747 751 574

004 0369 439 347
004 0756 114 018

004 0269 442 572
004 0741 746 689

004 0269 242 666 
004 0722 318 788

silva@hotelsilvasibiu.com

rezervari@hotelstefani.ro

pamira.tenis@yahoo.com

hotel@sonne.ro

vicenzasquare@gmail.com

contact@pensiunecarmen.ro

larezidenta@gmail.com

office@pensiunea-romaria.ro

office@pensiuneapalazzo.ro

office@hugo-sibiu.ro

pensiunea.acasa@yahoo.ro

pensiunea.alexia@yahoo.com

office@pensiunea-ambra.ro

office@pensiunea-amso.ro

www.hotelsilvasibiu.com

www.hotelstefani.ro

www.pamira.ro

www.sonne.ro

www.vicenzasquare.ro

www.pensiunecarmen.ro

www.larezidenta.ro

www.pensiunea-romaria.ro

www.pensiuneapalazzo.ro

www.acasasibiu.ro

www.pensiunea-ambra.ro

www.pensiunea-amso.ro

Tip unitate Denumire Stele Adresă Telefon E-mail Website

004 0746 920 771

Pensiune

Pensiune

Pensiune

Pensiune

Pensiune

Artemis

Baroc

Belaşcu

Cardinal

Chic Boutique

Casa Baciu

3

3

3

3

3

3

Str. E. A. Bieltz, nr. 59

Str. Semănătoarelor, nr. 38

Calea Turnişorului, nr. 116

Str. Justiţiei, nr. 9

Str. Moş Ion Roată, nr. 6

Str. 9 Mai, nr. 29

004 0748 287 824

004 0745 835 951

004 0744 762 814

004 0269 214 814
004 0740 655 415

004 0759 041 405

004 0269 214 701
004 0733 979 924

pensiunea_artemis@yahoo.com

contact@slimnic.ro

contact@belascu.ro

cardinal.pensiune@yahoo.com

booking@pensiunea-chic.ro

info@casa-baciu.com
ricabaciu@gmail.com

www.pensiunea-artemis.ro

www.pensiuneabaroc.ro

www.belascu.ro

www.cardinalpensiune.ro

www.pensiunea-chic.ro

www.casa-baciu.ro

Pensiune
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Pensiune

Pensiune

Pensiune

Pensiune

Pensiune

Pensiune

Pensiune

Pensiune

Pensiune

Pensiune

Pensiune

Pensiune

Pensiune

Pensiune

Casa Frieda

Casa Romană I

Casa Romană II

Casa Salzburg

Casa Sibianului

Casa Veche

Cibinium

Cocoşul Roşu

Da Vinci Residence

Daniel

Dumbrava

Eli

Erlenpark 

Flamingo

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Str. Nicolae Bălcescu, nr. 40

Str. General Magheru, nr. 40

Str. Rotarilor, nr. 23

Str. Cetăţii, nr. 46A
Str. Nicolae Bălcescu, nr. 45

Str. 9 Mai, nr. 37

Str. Liviu Rebreanu, nr. 4

Str. Charles Darwin, nr. 10

Str. Ocnei, nr. 19

Str. Calea Dumbrăvii, nr. 36

Str. Măsarilor, nr. 1

Str. Pădurea Dumbrava, nr. 1

Str. Ecaterina Varga, nr. 11

Str. Octavian Goga, nr. 77

Str. Zorilor, nr. 15

004 0269 218 821

004 0740 612 270

004 0745 545 554

004 0369 450 991

004 0269 243 929
004 0725 928 610

004 0269 213 034

004 0269 216 946
004 0722 210 690

004 0745 143 732

004 0747 908 054

004 0269 243 924
004 0749 400 738

004 0269 252 935

004 0747 222 602
004 0757 110 309

004 0269 252 153
004 0742 079 365

004 0269 230 411
004 0748 267 295

casafrieda@yahoo.com

rezervari@casaromanasibiu.ro

rezervari@casaromanasibiu.ro

info@casasalzburg.ro

casa.sibianului@yahoo.com

info@casavechesibiu.ro

office@pensiuneacibinium.ro
vioana50@yahoo.fr

contact@cocosulrosu.ro

davincisibiu@gmail.com

daniel@ela-hotels.ro

rezervari@pensiunesb.ro

pensiunea.eli@gmail.com

erlenpark@yahoo.com

rezervari@pensiuneaflamingosibiu.ro
gaporini@yahoo.de

www.pensiuneacasafrieda.ro

www.casaromanasibiu.ro

www.casaromanasibiu.ro

www.casasalzburg.ro

www.casasibianului.ro

www.casavechesibiu.ro

www.pensiuneacibinium.ro

www.cocosulrosu.ro

www.ela-hotels.ro

www.pensiunesb.ro

www.erlenpark.ro

www.pensiuneaflamingosibiu.ro

Pensiune

Pensiune

Pensiune

Pensiune

Pensiune

Pensiune

Fortuna

Gasthof Sara

Haus Paltinul

Hermannstadt

Kon-Tiki

Korona

3

3

3

3

3

3

Str. Al. I. Cuza, nr. 22

Calea Turnişorului, nr. 139

Str. Paltinului, nr. 14

Str. Blănarilor, nr. 13

Str. Tudor Vladimirescu, nr. 10

Str. Luptei, nr. 8

004 0369 429 613
004 0786 396 318

004 0744 690 833

004 0269 216 297
004 0728 275 444

004 0269 212 340
004 0757 316 264

004 0269 220 350
004 0744 989 180

004 0269 225 533
004 0731 003 097

office@pensiuneafortuna.ro

sara.gasthof@gmail.com

info@haus-paltinu.ro

info@pensiuneahermannstadt-sibiu.ro

claudiacuntan@yahoo.com

contact@pensiunea-korona.ro

www.pensiuneafortuna.ro

www.gasthof-sara-sibiu.ro

www.haus-paltinu.ro

www.pensiuneahermannstadt-sibiu.ro

www.kon-tiki.uv.ro

www.pensiunea-korona.ro

Pensiune Casa Burgheză 3 Str. Fochiştilor, nr. 11 004 0369 442 694
004 0724 175 933

casaburgheza@gmail.com

Tip unitate Denumire Stele Adresă Telefon E-mail Website
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Pensiune

Pensiune

Pensiune

Pensiune

Pensiune

Pensiune

Pensiune

Pensiune

Pensiune

Pensiune

Pensiune

Pensiune

Pensiune

Pensiune

Pensiune

Kristine

Lion

Magnolia

Maria

Millenium

Nane

Osanu

Perla Sibiului

Rubin

Santa Maria

Tosca

Transilvania

Verox

Ardealul

Casa Spatar

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

Str. Luceafărul, nr. 42

Str. Moldoveanu, nr. 41

Calea Turnişorului, nr. 144

Str. Viilor, nr. 101

Str. Ştrandului, nr. 11

Str. Livezii, nr. 16

Str. Viile Sibiului, nr. 165

Str. Oborul de Vite, nr. 12

Piaţa Crişan, nr. 7C

Str. Livezii, nr. 34

Str. Ana Ipătescu, nr. 51

Str. Hipodromului, nr. 9A

Str. Lungă, nr. 53

Str. Călţun, nr. 24

Str. Nicovalei, nr. 5

004 0269 238 479
004 0721 457 338

004 0728 936 348

004 0269 250 325
004 0745 267 276

004 0744 854 052

004 0269 226 230
004 0751 954 457

004 0269 227 626
004 0721 464 515

004 0758 091 408
004 0744 598 932

004 0269 221 065
004 0744 559 048

004 0269 207 680

004 0269 224 451
004 0743 224 451

004 0269 230 385
004 0744 698 869

004 0754 628 379

004 0269 222 456
004 0744 577 756

004 0745 503 468
004 0269 243 006

004 0741 212 844

pensiuneakristine@yahoo.de

masca_maria@yahoo.com

pensiunea_magnolia@yahoo.com

manuela_crg@yahoo.com

millenium_mln@yahoo.com

pensiuneanane@yahoo.com

augustus_sb@yahoo.com

claudiu_mozacu@yahoo.com

office@pensiunea-rubin.com

sim_mol2002@yahoo.de

pensiuneatosca@yahoo.com

contact@transilvania-sibiu.ro

verox_sibiu@yahoo.com

paulhanea@yahoo.com

casaspatar@yahoo.com

www.pensiuneakristine.ro

www.pensiunealion.ro

www.pensiuneamagnolia.ro

www.pensiunea-millenium.ro

www.pensiuneaosanu.ro

www.pensiunea-rubin.com

www.pensiunesibiu.ro

www.transilvania-sibiu.ro

Pensiune

Pensiune

Pensiune

Pensiune

Pensiune

Pensiune

Cony

Corina

Costaş

Ela

Greenhouse

Ileana

2

2

2

2

2

2

Str. Porumbacului, nr. 22

Şos. Alba-Iulia, nr. 104

B-dul Vasile Milea, nr. 26

Str. Nouă, nr. 43

Str. E. A. Bielts, nr. 67

Str. Berăriei, nr. 2

004 0369 448 867
004 0748 827 219

004 0269 228 492
004 0724 594 588

004 0269 212 411
004 0748 100 869

004 0269 215 197
004 0744 916 893

004 0269 227 800

004 0369 427 427
004 0733 841 048

office@vilacony.ro

cazare@pensiunecorina.ro

contact@pensiune-costas.ro

ela@ela-hotels.ro

greenhouse@clicknet.ro

contact@pensiuneaileana.ro

www.vilacony.ro

www.pensiunecorina.ro

www.ela-hotels.ro

web.clicknet.ro/greenhouse/

www.pensiuneaileana.ro

Tip unitate Denumire Stele Adresă Telefon E-mail Website
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Pensiune

Pensiune

Pensiune

Pensiune

Pensiune

Pensiune

La Viorel

Laura

Luceafărul

Nelu Klein

Nero

Podul Minciunilor

2

2

2

2

2

2

Str. Lector, nr. 2

Str. Vasile Aaron, nr. 18

Str. Ioan Lupaş, nr. 2

Calea Dumbrăvii, nr. 124

Calea Dumbrăvii, nr. 76

Str. Azilului, nr. 1

004 0269 211 410
004 0741 107 337

004 0269 244 826
004 0722 215 412

004 0269 232 232
004 0722 551 073

004 0269 252 111

004 0751 142 153

004 0269 217 259
004 0747 053 457

laviorel@gmail.com

anca.rus@pensiunea-laura.ro

reservationsibiu@yahoo.com

ofice.nelu.klein@gmail.com

pensiuneanero@yahoo.ro

podul.minciunilor@ela-hotels.ro

www.pensiunealaviorel.ro

www.pensiunea-laura.ro

www.luceafarulsibiu.ro

www.nelu-klein.ro

www.ela-hotels.ro

Pensiune

Pensiune

Pensiune

Vila

Hostel

Hostel

Hostel

Hostel

Hostel

Hostel

Hostel

Motel

Camping

Camere de
Ȋnchiriat

Camere de 
Ȋnchiriat

Richard

Turist

Casa Arcaş

Casa Weidner

Center

Diana

La Padre

Welt

Pangeea

Smart

The Old Town

Hanul Veştem

Ananas

Andra

Casa Ivan

2

2

1

3

2

2

2

2

1

1

1

3

3

3

3

Str. Anton Pann, nr. 25

Str. Rahovei, nr. 101

Str. 16 Februarie, nr. 2A

Piaţa Mare, nr. 16

Str. Avram Iancu, nr. 15

Pădurea Dumbrava, nr. 16-20

Str. Someşului, nr. 14

Str. Nicolae Bălcescu, nr. 13

Str. Avram Iancu, nr. 4

Pasajul Scarilor, nr. 1, ap. 3, 10

Piaţa Mică, nr. 26

Dumbrava Sibiului – Muzeul 
Astra

Str. Pinului, Cisnădioara

Str. Mirăslău, nr. 1

Str. Călugăreni, nr. 34

004 0752 572 546

004 0269 242 050
004 0740 246 825

004 0745 056 099

004 0369 453 999
004 0740 254 460

004 0745 089 492

004 0756 085 791
004 0756 085 795

004 0722 258 715

004 0269 700 704
004 0731 280 210

004 0369 801 232
004 0747 294 806

004 0731 147 049

004 0269 216 445

004 0269 250 348
004 0745 703 845

004 0269 566 066
004 0741 746 689

004 0722 275 062
004 0369 429 982

004 0744 750 038
004 0269 233 991

turistpensiune@yahoo.com

arcasmihaela@yahoo.com

office@villaweidner.ro

hostelcentersibiu@yahoo.ro

centruldeinformare@muzeulastra.ro

lapadresibiu@gmail.com

office@welthostel.ro
info@welthostel.ro

pangeeahostel@gmail.com

booking@smart-hostel.ro

contact@hostelsibiu.ro

office@hanvestem.ro

info@ananas7b.de

adcoimpex@yahoo.com

casaivan34@yahoo.com

www.villaweidner.ro

www.hostel-center.ro

www.muzeulastra.ro

www.la-padre.ro

www.weltkultur.ro

www.sibiuhostel.ro

www.smart-hostel.ro

www.hostelsibiu.ro

www.hanvestem.ro

www.ananas7b.de

www.cazare-sibiu-andra.com

www.casaivan.ro

Tip unitate Denumire Stele Adresă Telefon E-mail Website
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Camere de
Ȋnchiriat

Camere de
Ȋnchiriat

Camere de 
Ȋnchiriat

Camere de
Ȋnchiriat

Camere de 
Ȋnchiriat

Camere de 
Ȋnchiriat

Casa Luxemburg

Casa Manu

Casa Roth

Casa Timpuri Vechi

Downtown Studio

Grand Central

3

3

3

3

3

3

Piaţa Mică, nr. 16

Str. Gheorghe Dima, nr. 7

Str. Ion Creangă, nr. 26

Str. G-ral Gheorghe Magheru, 
nr. 22

Str. Târgul Vinului, nr. 6

Str. Şelarilor, nr. 5

004 0729 887 478
004 0269 216 854

004 0751 432 893

004 0269 234 347
004 0743 809 050

004 0742 751 434

004 0722 256 938

004 0722 256 938

office@casaluxemburg.ro

urdea.emanuel@gmail.com

info@casa-roth.de

stef_ser87@yahoo.com

info@travelspecialist.ro

info@travelspecialist.ro

www.casaluxemburg.ro

www.casa-roth.de

www.travelspecialist.ro

www.travelspecialist.ro

Camere de
Ȋnchiriat

Camere de
Ȋnchiriat

Camere de 
Ȋnchiriat

Camere de
Ȋnchiriat

Camere de 
Ȋnchiriat

Apartament în 
regim hotelier

Huet Residence

Siebenburgen

Casa Conţiu

Downtown Studio

La Carul cu Flori

Central

3

3

2

2

2

3

Piata Huet, nr. 3, ap. 3

Str. Daliei, nr. 2

Str. Bahluiului, nr. 20

Str. Târgul Peştelui, nr. 17

Str. Luptei, nr. 34

Str. Nicolae Bălcescu, nr. 1-3

004 0727 999 111
004 0369 101 836

004 0742 727 869

004 0745 251 457

004 0722 256 938

004 0744 355 822
004 0269 244 312

004 0722 149 011
004 0269 233 707

office@huet-residence.ro

office@siebenburgen-apartments.com

mirellacontiu@yahoo.com

info@travelspecialist.ro

trendysibiu@yahoo.com

cazare_central@yahoo.com

www.huet-residence.ro

www.casa-contiu.xhost.ro

Apartament în 
regim hotelier

Apartament în 
regim hotelier

Apartament în 
regim hotelier

Apartament în 
regim hotelier

Hotel

Hotel

Grand Central 3

Vopsitorilor

Grand Central

Tourism & Accomodation

Cindrel

Hohe Rinne Păltiniş
Hotel & Spa

3

3

2

2

4

4

Str. Aleea Ţesătorilor, nr. 3, 
bl. 2, ap. 12

Str. Vopsitorilor, nr. 21

Str. Regele Ferdinand, nr. 8, 
ap. 1

B-dul Vasile Milea, bl. 1

Păltiniş

Păltiniş

004 0722 256 938

004 0743 414 764

004 0722 256 938

004 0722 551 073

004 0269 574 056

004 0269 215 000
004 0745 300 134

info@travelspecialist.ro

office@imobilgest.ro

info@travelspecialist.ro

reservationsibiu@gmail.com

hotel.cindrel@yahoo.com

hoherinne@hoherinne.com

www.travelspecialist.ro

www.hotelcindrel.ro

www.hoherinne.ro

Cabana Nora 1 Păltiniş 004 0747 700 295 nora_staicu@yahoo.com

www.siebenburgen-apartments.com

www.travelspecialist.ro

www.travelspecialist.ro

Tip unitate Denumire Stele Adresă Telefon E-mail Website

Păltiniș

BINE AȚI VENIT LA SIBIU     2
10 MOTIVE PENTRU SIBIU     4
SIBIUL MEDIEVAL     6

PIAȚA MARE     6
TURNUL SFATULUI     8
FORTIFICAȚIILE SIBIULUI     10

TURNURILE     10
STRADA CETĂȚII     12
SALA THALIA DIN TURNUL GROS     13
ALEEA CELEBRITĂȚILOR     13

SIBIUL DE LEGENDĂ     14
PODUL MINCIUNILOR     14

SIBIUL MEȘTEȘUGARILOR     16
CASA CALFELOR     17

SIBIUL MULTICULTURAL     20
CATEDRALA EVANGHELICĂ     21
CATEDRALA MITROPOLITANĂ ORTODOXĂ     22
BISERICA ROMANO-CATOLICĂ     24
SINAGOGA MARE     25
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