
Ocna Sibiului

Denumita si " Litoralul Ardealului ", statiunea turistica permanenta Ocna Sibiului este situata la 17 km.
distanta de Sibiu si dispune de numeroase lacuri saline, unele dintre ele declarate monumente ale naturii. 
 Asezata in partea de nord a Depresiunii Sibiului, la altitudinea de 408 metri, intr-o regiune inconjurata de
dealuri acoperite cu paduri de stejar, Ocna Sibiului are adanci radacini in istorie. Descoperirile
arheologice demonstreaza ca acest teritoriu a fost locuit inca din paleoliticul mijlociu, datorita bogatelor
zacaminte de sare existente aici. În epoca romana, sarea era deja exploatata, dovada fiind o serie de
vestigii arheologice dacice si romane descoperite la Ocna Sibiului. 
 În perioada cuceririi romane s-a construit primul drum pe care sarea era transportata cu carutele pana la
Alba Iulia, iar de acolo, mai departe, pana in inima Imperiului. Tot datorita principalei sale bogatii
-sarea-localitatea a continuat sa se dezvolte si in Evul Mediu, pentru ca, in 1346 sa fie ridicata la rang de
targ (oppidum). În prezent zacamintele de sare nu se mai exploateaza, ultima mina fiind inchisa in anul
1931. Vechile mine, umplute cu apa au devenit lacuri sarate folosite in scop terapeutic, in curele
balneare. Factorii naturali de cura sunt dati, asadar, de apa lacurilor sarate, heliotermie, namolul
sapropelic fosil, apele minerale si climatul moderat. Gratie acestora, la Ocna Sibiului se pot trata boli ale
aparatului locomotor, afectiuni reumatismale, ale sistemului nervos, ginecologice si asociate. În mod
oficial, statiunea balneara s-a deschis la 2 septembrie 1846 si a functionat cu caracter sezonier circa o
jumatate de secol. În perioada 1900-1909 s-a construit complexul balnear, iar 18 ani mai tarziu a fost
inaugurat si sanatoriul. 
 Din 1948, cand a avut loc nationalizarea statiunii si pana in 1991, a functionat cu caracter permanent,
dezvoltandu-se in sectorul terapeutic, turistic si de odihna. A urmat o perioada de declin de circa un
deceniu, timp in care a fost sistata orice activitate. Mai intai cu o capacitate redusa, statiunea s-a redeschis
in 2002, pentru ca, dupa inca patru ani, sa fie inaugurata la capacitate maxima, prin redeschidrea
complexului balnear complet renovat si modernizat.

Pe masivul de sare de la Ocna Sibiului se afla un complex de 5 lacuri sarate, de ocna, avand o
concentratie de sare de 260 g/l. În incinta strandului, recent renovat se afla alte trei lacuri, Horia (40 m),
Closca (15 m) si Crisan (70 m) extrem de valoroase din punct de vedere medical. Lacul Avram Iancu cu o
adancime de 132, 5 metri este considerat cel mai adanc lac de ocna din tara. De asemenea, lacul
Brancoveanu ( cel mai sarat lac din statiune) si Lacul fara fund (de numai 33 m adancime) sunt declarate
monumente ale naturii. Legat de Lacul fara fund trebuie mentionat faptul ca, acesta s-a format pe locul
unei saline parasite. O trasatura aparte a acestuia, este data de stratificatia apei, in functie de salinitate.
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Astfel, la suprafata, se afla un strat de apa dulce permanenta, pentru ca, in stratul de apa sarata, prin
fenomenul de heliotermie sa se acumuleze caldura, temperatura apei ajungand pana la 46 grade Celsius,
la doi metri adancime.

Printre obiectivele turistice, importante sunt in Ocna Sibiului, biserica ortodoxa cu hramul "
Sf.Arhangheli Mihail si Gavril ", ctitorie a lui Mihai Viteazul, ridicata chiar in anul unirii celor trei tari
romanesti, sub sceptrul marelui voievod si restaurata in 1973, precum si biserica reformata, o bazilica
romanica de la inceputul secolului al XIII-lea.

Cuvinte cheie: Ocna Sibiului
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Tur Virtual in Ocna Sibiului

Ocna Sibiului - Lacul Negru

Ocna Sibiului - Lacul 4 - Imaginea 2

Ocna Sibiului vazuta de sus

Ocna Sibiului - Lacul Brancoveanu

Ocna Sibiului - Lacul 4

Ocna Sibiului - Camping

Ocna Sibiului - Camping 1
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