
Asa arata Luxemburgul!

De mai bine de sapte luni, Sibiul imparte titlul de Capitala Culturala European cu Luxemburg. ZIARUL
de Sibiu a vizitat „sora " culturala. Care este mai scumpa, 35 de euro o piesa de teatru, dar la fel de „in
constructie ". Lucrarile in plin centru istoric, grafitti-urile colorate si bogatia culturala a oraselor sunt
asemanarile dintre cele doua capitale culturale. Programul cultural este mai amplu acolo, dar forfota de pe
strada este asemanatoare. La preturi medii, un turist poate cheltui pana la 200 de euro pe zi in
Luxemburg. 
  
  La o prima vedere, spre deosebire de Sibiu, Luxemburgul iti ofera parcari subterane, o mult mai mare
oferta turistica, piste pentru biciclete si o promovare pe masura. Ceea ce simte, insa, un sibian ajuns la
Luxemburg este faptul ca totul costa mult mai mult. 
  Celebrul Pont Adolphe te introduce in orasul vechi care are ca puncte centrale cele doua piete, Place
D’Armes si Place Guillame II. Spre deosebire de Sibiu, strazile care le inconjoara sunt deschise doar
traficului pietonal si sunt pline de restaurante si cafenele. 
  Zgomote si imagini familiare te napadesc insa de cum intri in orasul vechi. Se lucreaza la fatadele
cladirilor, la asezarea pietrei cubice si la retelele subterane de cabluri. La fel ca si in Sibiu, muncitorii
pozeaza imediat in fata aparatului de fotografiat, putin uimiti ca un turist alege sa-i fotografieze pe ei in
locul statuilor sau a fatadelor stralucitoare. Se construieste mult in Luxemburg si macaralele imense fac
parte din panorama orasului, oriunde ai privi. Tunelul si parcarile subterane au rezolvat aici desele
ambuteiaje in trafic pe care atat de des le vezi in Sibiu. 
  
  Din punct de vedere al turistului, Luxemburgul este mai scump decat Sibiul. Asta doar din punct de
vedere al turistului, pentru ca Luxemburgul are unul dintre cele mai mari venituri pe cap de locuitor din
Europa. 
  Zona garii, pricipala poarta de intrare in oras este impanzita de hoteluri si de restaurante. Aici, o camera
costa intre 46 de euro, cu baie comuna, si 65 de euro, cu baie in camera, dar poate depasi cu mult 150 de
euro in centrul istoric, cu mic dejun inclus. 
  Pentru turistii care calatoresc cu buget redus, Luxemburg City Hostel este intotdeaua o solutie, daca mai
gasesti locuri. Un pat aici costa in jur de 20 de euro, dar imparti camera cu inca cel putin patru persoane. 
  O cafea este in jur de 2-4 euro, o bere intre 2.5 -5 euro, iar o masa la un restaurant central poate depasi
24 de euro de persoana. Poti manca si mai ieftin, dar asta inseamna sa parasesti centrul si sa intri intr-un
fast food gen Quick. Aici, pentru 3 euro poti avea o masa complet nesanatoasa, dar satioasa, constand
intr-un hamburger, un suc si cartofi prajiti. Daca vrei si maioneza, costul creste cu 25 de centi. Sau te poti
multumi cu un sandwitch turcesc intre 3 si 6 euro. 
  Biletul la o piesa de teatru te costa inca 35 de euro, iar daca vrei sa vizitezi si Palatul Ducal mai trebuie
scosi din buzunar inca 6 euro. 
  
  Mic in stat, mic in punga
  
  in Sibiu, un turist isi incepe aventura cu cazarea la un hotel mediu. Aici cazarea costa de la 50 de euro in
sus, in functie de numarul de stele, in timp ce pentru hostel pretul scade la doar 15 – 20 euro, asta daca
are norocul sa mai gaseasca locuri libere, avand in vedere ca la Sibiu hostelurile sunt arhipline. Urmeaza
iesirea in oras. Un euro si jumatate o cafea la terasele de pe centru, aproximativ doi euro o bere, iar o
masa completa trece de 15 euro, adica vreo 40 – 50 lei. Diferentele fata de „sora " Capitala Culturala a
Sibiului sunt si mai mari cand vine vorba de pretul actului cultural. Un bilet la Muzeul National
Brukenthal sau la Muzeul in aer liber din Dumbrava Sibiului, costa, in functie de expozitiile pe care vreti
sa le vizitati, aproape patru euro. Cat priveste programul cultural zilnic, majoritatea expozitiilor sunt cu
intrare gratuita sau o intrare modica de doar unu, doi euro. Concertele in aer liber din Piata Mare sunt
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gratis majoritatea. Un bilet la teatru sau un spectacol obisnuit nu trece de patru euro, dupa productie.
Singurele evenimente care s-au apropiat ca preturi de cele din Luxemburg au fost concertele Ansamblului
Scaligero – Scala di Milano, la care un bilet a costat 30 de euro, respectiv 25 de euro cele mai ieftine, sau
recentul concert al lui Julio Iglesias la care cel mai scump bilet a fost in jur de 100 de euro. 
  
  Luxemburgul stie sa se vanda mai bine 
  
  inca de la gara esti bombardat vizual cu o multime de bannere Luxemburg Capitala Culturala 2007. Un
stand de informare 2007 te asteapta tot in cladirea garii, cu informatii despre tot ce se intampla in oras,
locuri de cazare, vanzari de bilete pentru tururi organizate si muzee, harta orasului si explicatii despre
fiecare obiectiv turistic si cultural in parte. 
  Tot gara este si spatiu expozitional, toate inscriindu-se in Gare Art Festival 2007. 
  De aici poti sa te urci intr-un autocar cu etaj, in stil englezesc, care pentru 12 euro pentru adulti, iti arata
toate punctele importante ale orasului. Biletul este valabil o zi, asa ca te poti opri unde vrei si apoi sa-ti
continui calatoria. 
  Tot spre centru, poti alege trenuletul, care pentru o suma asemanatoare iti ofera o perspectiva unica
asupra orasului vechi. 
  Sigla Luxemburg 2007 troneaza la fiecare rascruce mai importanta a orasului, fiind omniprezenta in
orice punct te-ai afla. 
  Magazinele cu suveniruri le gasesti din cinci in cinci minute de mers, unde ti se vand de la tricouri cu
sigla 2007 (de la 19 pana la 24 de euro) pana la sticle de vin albastre, babetici de bebelusi, halbe de bere,
steaguri, lenjerie intima, toate cu sigla capitalei culturale. Şi se vand. 
  O carte postala costa 40 de centi, o harta rutiera este 6.50 euro, o vizita prin cazematele aflate pe lista
UNESCO 2 euro. 
  
  Care gara ?!
  
  De punct de informare a turistilor in Gara din Sibiu nu are rost sa vorbim. inca putin si ea va fi
inaugurata. Poate doar despre un indicator care sa indrume turistii spre centru. Centre de informarea
turistilor exista doar la primarie si la Sala Thalia – pentru obiectivele de patrimoniu. Saptamana trecuta au
mai fost inaugurate trei centre noi in Saliste, Biertan si Mosna, insa sunt departe de a putea oferi un
pachet turistic complet. Cat priveste vanzarea de suveniruri, abia la jumatatea anului cultural au fost
inaugurate in Sibiu doua magazine de suveniruri care vand special sigla Sibiului – Capitala Culturala
Europeana. Şi in Sibiu sigla Capitalei Culturale se vinde. 30 de lei un tricou ( aproximativ 10 euro), 26 de
lei o poseta si intre 5 si 10 lei un breloc. 
  
  Cheltuieli la jumatate 
  
  in total, la preturi medii, un turist poate cheltui pana la 200 de euro pe zi in Luxemburg, iar in Sibiu cel
mult poate ajunge la jumatate din aceste costuri. 
  
  Ei pe lista Unesco, noi nu 
  
  Vechile cartiere si fortificatiile orasului luxemburg au fost incluse pe lista patrimoniului mondial al
UNESCO in decembrie 1994. 
  
  Preturi tur autocar sightseeing in Luxemburg
  Copii 6 euro 
  Adulti 12 euro 
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  Pensionari 10 euro 
  Studenti 10 euro 
  Familii (2 adulti+3 copii) 30 euro 
  Grupuri 10 euro/pers 
  
  Programul cultural in Sibiu si Luxemburg 
  
  Astazi in Sibiu aveti de ales intre nu mai putin de 18 expozitii pe diverse teme, cateva proiecte de strada
si mediu urban, vreo doua ateliere de creatie si un film la Studioul Astra Film. Punctul culminant al zilei
este dat de spectacolul de la ora 20:00 din Pavilionul 2007 : «Gran Antologia de la Zarzuela Espanola», o
premiera pentru tara noastra. De partea cealalta, in Luxemburg, daca aveti timp, puteti vizita peste 60 de
expozitii deschise, plus o serie de evenimente culturale bazate pe spectacole de instalatii. Dupa care
urmeaza proiectele mari : se inaugureaza doua sculpturi noi, sunt trei mari spectacole de circ, printre care
« Parfums d’Est » al Cie Rasposo si « QYFYAFYA » al Companiei Cie du Poing du Singe si un concert
de jazz ce se tine in fiecare vineri cu trupa Volklinger Hutten. in desfasurare mai sunt cateva festivaluri,
unul despre gradinarit si plante ornamentale, unul de film – gen Astra Fest, altul de teatru ce se tine la
bordul unui vapor numit « Maria Helena », un festival pe tema migratiei si un festival de film al unor
tineri artisti care navigheaza pe raurile si canalele din Marea Regiune oferind in acest timp proiectii de
film in locurile in care acosteaza sau chiar la bordul navei.  

Mai multe poze si pareri despre Luxembourg 2007 gasesti aici : Primele impresii despre Luxembourg
2007
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