
Valea Viilor
 Situata in tinutul Tarnavelor, in nordul judetului, la circa 50 de km distanta de Sibiu si 15 km de
Medias, pe un drum lateral ce se desprinde din DN 14, comuna Valea Viilor este o asezare plina de
istorie. Desi documentele vremii vorbesc inca de la 1224 de existenta localitatii Barumlak (ulterior
Vorumloc) identificata cu Valea Viilor, prima atestare documentara a asezarii dateaza din 1305. Atunci,
proprietarul satului, groful maghiar Apafi, l-a lasat prin testament fiului sau, Gregor. 

 În 1964, denumirea germana a localitatii (Vorumloc) a fost inlocuita cu cea actuala, iar din 1999 intregul
sit face parte din lista monumentelor protejate de UNESCO. Se pare ca in vechime, aici existase o
biserica romanica, ale caror urme au putut fi observate sub podeaua sacristiei. De asemenea, de atunci s-a
pastrat si o cristelnita in forma de potir, din gresie. În cursul secolului al XIV-lea, pe locul respectiv au
fost incepute lucrarile, in stil gotic, la biserica evanghelica a Sfintei Fecioare Maria. Fortificata la
inceputul secolului al XVI-lea, biserica are corul pentagonal, boltit si cu o fantana in caz de asediu. Peste
cor se afla un turn cu patru niveluri de aparare, prevazute cu metereze si guri de aruncare. Sala este boltita
in leagan, cu penetratii, suprapusa fiind de un nivel de aparare care se sprijina pe contraforti. Acestora li
s-a adaugat doua portaluri prevazute cu pridvor si hersa, alaturi de un turn clopotnita. Se mai pastreaza si
trei bastioane pe flancuri, in cele patru puncte cardinale, zidurile ajungand la 6-7 m inaltime. Deosebit de
valoroasa este strana cu banci din lemn, sculptata si pictata, datand din 1528. În fapt este cel mai vechi
mobilier sasesc pastrat pana in ziua de azi. 

 Cea mai reprezentativa personalitate a locului este Martian Negrea, compozitor nascut in Valea Viilor, la
data de 29 ianuarie 1893. În 2003, la trei decenii de la decesul compozitorului a fost dezvelit un bust al
acestuia, pentru ca, in fiecare an, in 8 noiembrie sa fie organizat si un festival dedicat marelui muzician. 

 De asemenea, in mijlocul asezarii troneaza si un monument din beton mozaicat, dezvelit in anul 1950 si
inchinat eroilor romani cazuti in cel de-al II-lea Razboi Mondial. Dintre obiectivele turistice din zona se
mai remarca biserica ortodoxa, biserica evanghelica din satul apartinator, Motis, precum si lacul de la "
patru hotare ".
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