
Obiective turistice de vizitat în centrul istoric al Sibiului

   Fiind una dintre cele mai vizitate destinaţii ale Romaniei, Sibiul şi-a păstrat reputaţia de oraş turistic şi
după anul 2007 cand, alături de Luxemburg, a fost ales Capitală Culturală European ă. Exploraţi străzile
inguste medievale, curţile interioare şi pieţele centrale si spectaculosul centru istoric.  

   Un tur pedestru al centrului istoric ar trebui să inceapă cu Strada Turnului, unde pe partea dreaptă,
sosind dinspre Piaţa Cibin, vom intalni Piaţa Coroana, o piaţetă drăguţă cu bănci cochete, străjuită de o
fantana arteziană.  

   Ajungem la Pasajul scărilor, unul dintre locurile preferate ale turiştilor. Este locul unde se intalneşte
prima, a doua şi a treia incintă de fortificaţii, iar zidurile sunt atat de inalte, incat probabilitatea unei
invazii aici era imposibilă. Aici vedem arcade din cărămidă, contraforturi, turnul inalt al Bisericii. După
ce urcăm scările putem admira Casa Calfelor (Turnul scărilor) – singura de acest gen din Romania. In
fiecare an, in luna august calfele imbrăcate in port tradițional participă la diverse meșteșuguri si jocuri
alaturi de sibieni. Desigur există si alte posibilităţi de distracţie, prin manifestările şi targurile care au loc
in fiecare weekend sau alternativ navigarea si participarea la turneele organizate de unibet casino.  

   Piaţa Huet s-a format pe traseul primei incinte fortificate a Sibiului, clădirile fiind ridicate pe locul
fostelor ziduri. in apropiere este curtea liceului Brukenthal. Aici tronează statuia episcopului Teutsch, in
perimetrul intrării Catedralei Evanghelice, una dintre cele mai impresionante clădiri gotice din
Transilvania, ridicată in sec XIV. Clădirea este dominată de turnul pe şapte nivele cu cele patru turnuleţe
pe colţuri, unde se poate ajunge urcand 192 de trepte, oferindu-ne o privelişte deosebită asupra Sibiului.  

   Ajunşi in Piaţa Mică, găsim Atelierele meşteşugăreşti, Muzeul de Etnografie săsească Emil Sigerus,
Galeria de Artă Populară Sibiu, Casa Artelor. Fiind mentionată incă din 1370, clădirea fiind considerată
cea mai veche " casă de breaslă " din Transilvania, astăzi adăposteşte sediul Muzeului de Etnografie
Săsească Emil Sigerius. Cunoscută şi sub numele de " Hala Măcelarilor ", a avut de-a lungul timpului
rol de punct al intalnirilor din breasla măcelarilor, spaţiu comercial pentru tranşarea si desfacerea cărnii,
depozit pentru cereale. Pe faţada sudică se poate observa stema oraşului Sibiu, datată 1789.  

   Parcurgand caţiva paşi, se ajunge pe vestitul obiectiv Podul Minciunilor, intaiul pod din fontă aflat in
serviciu pe teritoriul de astăzi al Romaniei, a fost turnat in Laubach, in landul Hessa și montat la Sibiu in
anul 1859, inlocuind un pod de lemn. Podul face legătura intre Piața Mică și Piața Huet, trecand peste
strada Ocnei, care unește orașul de jos cu orașul de sus. De-a lungul vremii au circulat multe legende
legate de acest pod.
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   in apropiere, intalnim Muzeul de Istorie a Farmaciei. in această clădire a funcţionat prima farmacie de
pe teritoriul ţării noastre, atestarea documentară datand din 1494. Tot aici a funcţionat şi farmacia La
Ursul Negru, una dintre cele mai vechi din Sibiu. De la deschiderea sa in 1972, Muzeul Farmaciei este o
raritate in plan european. Colecţia muzeului prezintă evoluţia tehnicii farmaceutice de-a lungul a peste
300 de ani, prin cele peste 6600 de exponate.  

   Admirăm clădirile superbe din piată şi ne facem curaj să urcăm in Turnul Sfatului, fosta poartă de
intrare a celei de-a doua centuri de fortificaţii a oraşului de la sfarşitul secolului al XIII-lea. Năruindu-se
parţial in 1586, a fost reclădit in 1588. in 1826 i s-a adăugat incă un etaj, primind infăţişarea de astăzi. A
fost restaurat complet in 1961-1962. Vizităm mai multe incăperi si observăm mecanismul ceasului, iar
la ultimul nivel ne taie respiraţia o privelişte deosebită asupra Sibiulu, care ni se iveşte in faţa ochilor.  

   Zărim şi Primăria Sibiu, o clădire superbă, dar şi Statuia lui Gheorghe Lazăr din Piața Mare. Nu
putem rata Fantana cu grilaj din Piața Mare – unde in perioada medievală aveau loc execuțiile. Vizităm
şi Biserica Romano-Catolică – unde slujba se ține in trei limbi. Duminica la ora 10:00 in centrul istoric
se aud clopotele a cinci biserici: romano-catolică, evanghelică, ortodoxă și două biserici reformate.  

   Aşezat strategic la intrarea in Piata Mare, Muzeul Brukenthal, este un palat in stilul Barocului tarziu,
după modelul palatelor vieneze, construit intre anii 1778 – 1788, sub indrumarea lui Samuel von
Brukenthal, guvernatorul Marelui Principat al Transilvaniei intre anii 1777 si 1787. Palatul a servit ca
reşedinţă oficială, dar şi ca sediu al colecţiilor sale de artă. Din expoziţia de bază amintim: Trăirea
neo-gotica vs. Modelul iluminist, Copii in ghips după sculpturi celebre, Sculptură transilvăneană,
Cabinetul de cartografie, Cabinetul de stampe, Saloanele de receptie, Artă medievală, Şcoala germană si
austriacă, Covoare anatoliene, Capodoperele, Pictură flamandă si olandeză, Pictur ă italiană.  

   Ieşind din piaţă, descoperim Pietonala Nicolae Bălcescu cu magazine, restaurante şi cafenele cochete,
inţesate zi şi noapte de turişti şi localnici. La capătul pietonalei cotim la stanga si explorăm Parcul
Cetăţii, unde ne vor impresiona cele trei edificii: Turnul Olarilor, Turnul Archebuzierilor şi Turnul
Dulgherilor. Ele fac parte din Incinta a III-a a ansamblului fortificațiilor orașului medieval Sibiu,
edificate in perioada 1357-1366, incluse pe lista monumentelor istorice din județul Sibiu in anul 2004.  

   Filarmonica de Stat – Sala Thalia se afla pe locul unui rondel de artilerie al fortificaţiilor Sibiului,
construit in prima jumatate a secolului al XVI-lea. in interiorul acestui rondel, Martin Hochmeister a
amenajat in anul 1788 un teatru cu parter, doua nivele de loje şi galerie. Acest teatru a ars in 1826 si a
fost reconstruit in anul următor, păstrandu-se vechea dispoziţie generală. Un incendiu din anul 1948 l-a
distrus a doua oară. Cu excepţia tavanului, sala a fost reconstruită şi refacută după planurile antebelice.  

   Puţin mai jos regăsim, Muzeul de Istorie Naturala, infiinţat in clădirea construită intre anii 1894
–1895, in stilul Renasterii italiene tarzii, prezentand pe 3 nivele (demisol, parter şi etaj) diorame cu efecte
sonore si luminoase. Expozitia de bază este imparţită in Evolutia lumii vii, Ecosisteme, Sectorul
paleontologic şi Sectorul mineralogic.  
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