Despre Sibiu

Vă invităm la o călătorie culturală în oraşul Sibiu – cel mai mare oraş medieval din Europa
de Est. Oraşul păstrează spiritul şi atmosfera secolelor de mult apuse. Plimbându-te pe
străduţele din centrul istoric ai senzaţia că de oriunde pot apare prinţi şi prinţese, simţi că timpul
s-a oprit în acest loc pentru a-ţi oferi cea mai fidelă imagine a ceea ce s-a petrecut cândva ....
aici. Este oraşul cu trei rânduri de ziduri fortificate de apărare. Erau şi de ce sa fie luate masuri
suplimentare de siguranta. Aici s-au consumat multe evenimente culturale şi istorice inedite.
Mărturie stau 39 de turnuri (imagini cu turnul „dulgherilor", turnul „sfatului", turnul „scării
aurarilor".....), 200 biserici (Biserica Evanghelică, Franciscană, Ursulinelor, Catedrala Ortodoxă,
Biserica Catolică etc..), -cetăţile fortificate de la Slimnic, Cristian, Biertam, Cisnădioara etc).
Putem să vă spunem insa:„DRACULA" nu a trăit pe aceste meleaguri, nu ne mândrim cu
monştri, cu stafii ale istoriei, ci cu valori ale ei. Baronul „Samuel von Brukenthal", guvernatorul
Transilvaniei, a lăsat moştenire cea mai valoroasă colecţie de picturi baroce din centrul şi estul
Europei (1090 lucrări ale maeştrilor olandezi, flamanzi, germani austrieci).
Ce mai puteţi vizita în Sibiu?
- Muzeul de arme şi trofee de vânătoare
- Muzeul de farmacie
- Muzeul de locomotive
- Muzeul de istorie
- Muzeul stiinţelor naturii (1 milion de exponate, printre care şi colecţia de excepţie de
minerale „Akner" şi colecţia de fluturi „Weindel")
- Muzeul de etnografie extraeuropeană „Franz Binder" (colecţii vechi din Africa, Oceania,
Asia Mică, Japonia) şi colecţii noi începând cu anii 1990
- Muzeul „Astra" – muzeul civilizaţiei şi tehnicii populare, conţine 340 de case tradiţionale
româneşti din toate părţiile reprezentative ale ţării.
Tot în Sibiu, puteţi vizita:
-

„Podul minciunilor", aflând legenda sa
Pasajul Scărilor, care face legătural între „oraşul de sus" şi „oraşul de jos",
Parcul Subarin, o pădure amenajată pe 30 ha cu 80 de specii de arbuşti.
Grădina zoologică (cea mai veche din România)
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