Faima Sibiului - umbrita doar de cersetori si preturi mari
Ca oras turistic important, Sibiul e periat periodic de analize, statistici si note. Parerile catorva turisti,
opriti aleatoriu din plimbarea lor prin Piata Mica, le pot confirma, sau nu.
De unde au auzit de Sibiu?
De Sibiu, nu e deloc greu de auzit, din spusele turistilor. Platforma online ocupa un prim loc.
Promovarea media a diferitelor festivaluri si evenimente cultural-artistice au implicat si promovarea
gazdei, adica a Sibiului. `Am venit prima oara anul trecut, special pentru FITS, neasteptandu-ma la un
oras atat de fermecator. Anul acesta, desi am ratat festivalul, m-am intors doar pentru oras`, povesteste
Alex din Germania. La fel, promovarea diferiteloror resurse turistice ale orasului prin ghiduri de
calatorie, documentare, sau pachete turistice i-a indreptat pe multi catre plaiurile sibiene. Un grup de
studenti belgieni, aflati in vacanta, povestesc: `In fiecare an ne alegem o destinatie culturala. Am dat un
`search` pe web si din toate, Sibiul ne-a facut cel mai curiosi`. `O reclama pe Facebook...` e cea care a
`hipnotizat-o` pe Annja, tot din Germania. Exista si multi vizitatori ce au avut incredere in descrierile
facute de prieteni, cu privire la Sibiu. `Dar Sibiul este foarte faimos in Austria. Am povestit de multe ori
cu prietenii mei de el` – Michael din Austria. Martin e din Polonia si, fiind un pasionat al traseelor
montane, a venit singur initial pentru a strabate muntii Fagaras. `Nu stiam prea multe despre Sibiu.
Grupul cu care m-am imprietenit pe munte mi-a laudat Sibiul si mi-am promis astfel ca o sa trec. Si
iata-ma sunt aici, fara niciun regret!`
Ce asteptari au turistii de la Sibiu?
Asteptarile turistilor au fost in general depasite de oferta orasului. Mica doza de reticenta, legata de
imaginile si descrierile `ideale` din publicitate, cu care au intrat in Sibiu, le-a fost spulberata din prima zi.
`M-am asteptat sa vad un oras medieval restaurat decent si transformat intr-o atractie turistica. Sibiul
ofera insa mult mai mult de atat`, Lenny din Croatia. `Este cu mult peste ce ma asteptam. Auzisem ca in
ultimii cinci ani ca ati primit multi bani de la UE iar acum am ocazia sa vad ca au fost bine investiti.`
Laurent, Franta.
Contrar statisticilor din recenta analiza Michelin, preturile nu sunt insa atat de mici precum se asteptau
turistii. Tarifele, de la cazare si pana la o simpla cafea, sunt competitive cu cele occidentale. `Un pranz in
Piata Mare – descrie Joanna din Austria – m-a costat nu cu mult mai putin decat unul din centrul
Salzburg-ului. Mancarea si servirea au fost totusi bune`.
Ce au gasit in Sibiu?
Sibiul le-a rezervat tuturor, fara exceptie, o mare surpriza. Reticenta in fata publicitatii facute Sibiului
(doar e vorba de Romania, tara susceptibila de a falsifica orice) le-a fost indepartata odata cu primul
contact vizual al centrului istoric. Valentele culturale ale Sibiului nu sunt supralicitate iar locuri de vizitat
ce impresioneaza sunt cu duiumul. Turistii au o gramada de surprize placute: muzeul Astra, Palatul
Bruckenthal, centrul istoric si ...stilul de viata. Valentin din Ploiesti are 41 de ani si a venit impreuna cu
familia pentru un sejur de cinci zile. `Romania se simte mai putin in Sibiu` si pentru el este o buna
alternativa la un concediu in strainatate. `Degeaba, aici gasesti intr-adevar altceva de vazut, alti oameni,
alt aer`
In Sibiu turistii, in special cei din afara tarii au gasit insa si multi tigani, care ii agaseaza pe strada sau la
terase. Cersetori sau nu, rromii dau fiori turistilor si ii fac sa nu se simta in siguranta. `S-a tinut dupa mine
tot centrul, cersind sa-i dau otigara, bani sau orice.. In Piata Mica inca se tinea de mine si am ramas la o
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terasa sa beau ceva doar ca sa scap de el. Mi-a fost putin frica, recunosc..`, marturiseste Miquel din
Spania.
Desi Sibiul mai are inca de pus la punct cateva detalii in ceea ce priveste oferta turistica, vazut `live`
demonteaza orice suspiciune cu care turistii ar putea veni prima oara in Sibiu.
Cuvinte cheie: muzeul astra piata mare piata mica romania publicitate austria cazare franta fagaras
muntii fagaras sibiul licitatii polonia spania germania ploiesti croatia ramada fits muzeu centrul
istoric rromi lgi tura var terase calatorie
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