
Elena Udrea, citybreak in Sibiu
A fost la inaugurarea Hotelului Hilton, a vizitat Muzeul in Aer Liber din Dumbrava Sibiului, a incercat
pentru cateva ore meseria de copilot in Raliul Sibiului si a stat o dupa-amiaza la Ocna Sibiului. Un
citybreak perfect.
 Ministrul Turismului, Elena Udrea, a incercat Sibiul prin ochii turistului, promitand la final ca va incerca
sa-l ajute in calitatea sa de ministru. A plecat multumita. Este un loc frumos, minunat, pe care turistii pot
veni sa il viziteze si vor pleca sigur impresionati, au ce vedea in Sibiu, orasul este foarte curat, s-a
dezvoltat frumos, sunt hoteluri bune. Pe de alta parte, am vazut Muzeul Astra si sunt impresionata de cat
de frumos este acest muzeu si ce loc minunat pentru a vizita si a cunoaste traditiile culturale romanesti,
sper sa reusim sa aducem multi turisti de city break, de leisure in Sibiu, este la moda turismul cultural in
toata lumea si foarte multi dintre cei cu care am vorbit in afara tarii, cand spuneam despre Romania,
spuneau despre Sibiu, a declarat Elena Udrea, la sfarsitul vizitei.

 Ministrul Turismului a spus ca din 2007 Sibiul a devenit foarte cunoscut turistilor si ca sunt foarte multi
care vorbesc frumos despre Sibiu mai departe, acest lucru fiind o foarte buna reclama. Elena Udrea a
precizat ca va sprijini investitorii particulari daca acestia vor ajuta la dezvoltarea turismului, precizand ca
statul nu poate face ce poate reusi un privat.

 Ministrul Turismului, Elena Udrea, a vizitat, sambata, Muzeul in aer liber Astra, unde a incercat sa cante
din fluier si a promis ca va fi primul cumparator al proiectului unei case traditionale. Udrea a fost
plimbata prin Muzeul Astra intr-o caleasca trasa de doi cai albi, a vizitat o biserica de lemn, o casa
traditionala din Buzau si a incercat sa cante la fluier, dupa ce l-a ascultat cantand pe un artist popular.
Ministrul Turismului a spus ca isi doreste sa sprijine promovarea acestui muzeu pentru ca nu este atat de
cunoscut pe cat ar merita si, de asemenea, a declarat ca isi doreste sa cumpere proiectul unei case
taranesti.
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