
Gara si exchangeurile ne fac de r�
<i>Intreaga imagine pozitiva a Sibiului, odata cu intrarea in anul cultural 2007, este amenintata de
santierul interminabil de la Gara Sibiului si de cursurile de schimb valutar care  "tepuiesc" 
strainii.</i><br />  <br />  Unul din cele mai recent exemple de impresii negative este cel al unui grup de
oameni de afaceri care au venit la Sibiu, in calitate de turisti, la inaugurarea anului cultural 2007. Au
ajuns in Romania cu avionul, au aterizat la Bucuresti, de unde au luat bilete la o garnitura Sageata
Albastra, care a ajuns la Sibiu la orele 20.30.<br />  Transportul in oras le-a produs prima surpriza
neplacuta turistilor.  "O observatie personala este ca, la ajungerea in gara Sibiu din directia Bucuresti (cu
Sageata Albastra, de altfel extrem de inconfortabila pentru o calatorie de cinci ore), la ora 20:30 in gara se
aflau doar trei taxiuri, toate insa fara soferi. Am telefonat pentru un taxi, insa ne-am invartit o jumatate de
ora pana l-am gasit, deoarece cand spui ca vrei un taxi la gara, nu se mai stie unde - in Piata Garii sau la
containerul care serveste drept casa de bilete" , arata ghidul oamenilor de afaceri.<br />  <br /> 
<b>Plecarea, mai grea decat venirea</b><br />  <br />  Cel mai greu pentru turisti le-a fost sa plece din
Sibiu. Au ales un tren care avea programata plecarea pentru orele 05:22.  "Cineva ar trebui sa scrie ceva
in ziare despre cum niste oameni de afaceri din strainatate nici nu au putut sa isi cumpere un bilet de
intoarcere. Chiar aceasta incercare de a cumpara a insemnat sa traverseze un santier periculos, care nu
este iluminat corespunzator, ca sa nu mai vorbim de orice grija pentru siguranta trecatorilor. Apoi, au fost
nevoiti sa cumpere alte bilete din Arad, stresati de cersetorii care faceau coada in dreptul lor, cerand bani.
In tren nu era nimic de mancare, desi exista in Mersul Trenurilor simbolul potrivit caruia respectiva
garnitura de tren ar avea un vagon-restaurant. Un lucru in plus la capitolul disconfort. Cu atat mai mult cu
cat in celelalte trenuri care veneau din sens opus am zarit astfel de vagoane-restaurant" , au transmis pe
mail, turistii straini, odata ajunsi la casele lor.<br />  Cei de la casa de bilete a garii din Sibiu au sustinut
ca nu pot elibera bilete de calatorie pana la Budapesta deoarece gara Sibiu nu este una internationala. 
"Asadar, calculatorul de la ghiseu (daca se poate numi ghiseu containerul care ii asteapta pe europeni in
gara Capitalei Culturale 2007) poate emite doar bilete interne" , a completat ghidul strainilor.<br /> 
Interesant de precizat este ca drumul catre Budapesta a fost facut intr-o garnitura ce purta inscriptia
MAV, deci apartinea companiei maghiare de transport feroviar.<br />  <br />  <b>Eternele tepe
valutare</b><br />  <br />  Dupa ce zeci de sibieni s-au tepuit la casele de schimb valutar care percep tot
felul de comisioane, a venit si randul turistilor sa se simta trasi in piept. Unul dintre acestia a si postat un
comentariu pe aceasta tema.  "Am petrecut un weekend foarte agreabil in acest oras magnific. Singurul
punct negativ a fost faptul ca am fost inselat de un birou de schimb valutar. De fapt, acest birou de schimb
practica doua taxe de schimb in functie de suma. Un comision de 12 la suta la cursul euro pentru o suma
schimbata mai mica de 4.000 lei. Desigur, angajatul respectiv nu mi-a atras atentia si a facut schimbul.
Numai dupa aceea mi-am dat seama ca la cei 200 de euro schimbati am pierdut 79 de lei. Cred ca aceasta
practica este aprope o excrocherie, mai ales ca angajatul casei de schimb nu a vrut sa anuleze
operatiunea" , a scris Giroudon Jean-Pierre, pe forumul www.sibiu.ro, in 8 ianuarie 2007.<br />  <br /> 
<b>Comentarii pro-Sibiu</b><br />  In Cartea de oaspeti virtuala a Sibiului a fost lansata o adevarata
polemica in ceea ce priveste Sibiul. Cele mai multe pareri sunt pentru locul de top al Sibiului.<br />  <br
/>   "Deci, hai sa fim seriosi, uite va zic si eu o parere. Sunt receptioner la Pensiunea �Casa Ioana�, una
din cele de elita ale orasului si avem o gramada de personalitati, nu exista o persoana care a trecut pe aici
si sa spuna ca Sibiul ar fi un oras urat. Iar cei care au fost in tari precum Germania, Franta, Olanda, ar
vedea mari asemanari intre Sibiu si orasele tarilor respective" , Alex<br />  <br />  <br />   "Ma bucur sa
vad atatea pareri pozitive despre orasul vostru. Sibiul este un oras frumos, comparativ cu altele din
Romania, desi acest site poate ca exagereaza un pic, il prezinta intr-o lumina mult prea pozitiva. Dar,
poate ca dupa atata publicitate negativa de care a suferit Romania in decursul timpului, o doza de
propaganda nu strica" , Ingrid Bergman<br />  <br />  Traian DELEANU
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