
"Imparatul Romanilor", primul hotel din Romania
Istoria hotelurilor incepe la Sibiu
  
  Traditia hoteliera isi are inceputurile in Sibiu. Primul hotel din tara a fost documentat din 1555 pe
locul unde se gaseste, in prezent, Hotelul Imparatul Romanilor, un adevarat obiectiv turistic. Prima
denumire a cladirii a fost “La Sultanul Turcilor" . Titlul de "majestate a restaurantelor sibiene" l-a
primit in 1773. Definit, in general, ca un loc pentru high-society, "Imparatul romanilor" devine, pentru
oricine ii calca pragul, locul ce poarta acel iz de stil, caracteristic celor care se respecta. Pe aici au
trecut imparati si regi, presedinti si chiar marele poet Mihai Eminescu. Sibiul gazduieste, in prezent, nu
mai putin de 31 de unitati in regim hotelier - hoteluri, moteluri si pensiuni - si un camping, care ofera
peste 2000 locuri de cazare de la 20 pana la 200 de euro pe noapte. Imparatul romanilor isi imparte
clientii cu Hotelul Continental, deschis in 1976, Bulevardul, deocamdata retrocedat proprietarului de
drept si intrat in modernizare, dar si Hotel Parc, Silva si Hotel Sport, toate construite in zona centrala.
   
  31 de hoteluri, moteluri si pensiuni, sunt gata sa primeasca cel putin 2000 de turisti, in asteptarea
evenimentului “Sibiu-Capitala Culturala Europeana 2007" . In plus, alte trei-patru unitati hoteliere vor fi
construite in urmatoarea perioada. Oferta de cazare porneste de la 20 euro pe noapte si poate ajunge pana
la  pana la 200 de euro. “Particularii"  liciteaza ceva mai jos, de la 10 euro pe noapte pana la 75 de euro.
Aici, preturile se stabilesc pe camere, in functie de conditiile oferite, dar, de cele mai multe ori, sunt
negociabile. 
  
  “Imparatul Romanilor"  - halta regala
  
  Hotel Imparatul Romanilor a fost fondat in 1773 si este unul din cele mai importante hoteluri din Sibiu.
In 1555, in locul lui exista un han, denumit "La Sultanul turcilor". Actuala cladire a hotelului dateaza din
1895 si prezinta o fatada cu numeroase decoratiuni si ornamente provenind din stiluri diferite. Sub
ferestrele de la primul etaj sunt figurati mascheronii, iar deasupra intrarii in restaurant se afla figura unui
imparat. Renovat complet cu ani in urma, hotelul ofera confortul modern fara a pierde din farmecul
trecutului. Primul lucru care impresioneaza la Imparatul Romanilor este, bineinteles, aranjamentul
interior, dichisit pana la ultimul amanunt. Tavanul mobil al Salonului albastru impresioneaza chiar si pe
vreme mai racoroasa, dar cu predilectie in serile anotimpurilor mai blande in ce priveste temperaturile de
afara. 
  Toate cele 93 camere sunt dotate cu televizor color, baie sau dus, iar in pretul relativ mic este inclus
micul dejun. In cei peste 200 de ani de existenta hotelul a fost gazda unui numar impresionant de
personalitati, precum Franz Listz, Johann Strauss, Johannes Brahms, imparatul Joseph al 2-lea al
Austriei, regele Carol al 12-lea al Suediei, Mihai Eminescu si doamna Danielle Mitterand. Totodata,
“Imparatul Romanilor"  a gazduit doi presedinti germani, Roman Herzog si Karl Carstens, dar si pe
Printul Charles.
  
  “Continental"  - un hotel modern intr-un oras medieval
  
  Continentalul din Sibiu este o cladire moderna, de trei stele, un reper nou al unui oras vestit prin cetatea
sa medievala. Sau cel putin asa este descris el de catre cei care l-au incercat de nenumarate ori si niciodata
nu au avut nimic de reprosat. In acelasi timp, Sibiul este orasul in care Continental isi face simtita
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prezenta prin unul dintre cele mai bune hoteluri ale sale. In prezent, hotelul dispune de 182 camere,
restaurant, terasa, cocktail bar, bar de noapte, trei sali de conferinte cu o capacitate de 30 pana la 150
locuri, agentie de turism, parcare, salon de frumusete/barbier, precum si camera de masaj. Mai mult, la
dispozitia clientilor sunt si camere executive si camere pentru nefumatori. Holurile de etaj sunt echipate
cu detectoare de fum si alarme sonore.
  
  “Bulevardul" - retrocedat
  Actul de nastere al hotelului "Bulevard" a fost semnat o data cu aparitia in "Telegraful Roman" nr. 29
din 15/28 martie 1914 a urmatorului text: "Sub firma Hotel Bulevard deschidem in decursul lunei Aprilie
a.c. (1914) nou-ziditul hotel, pe cel mai frumos si mai frecventat loc al Sibiului, coltul stradei Saguna si
Bretter promenada, cu restaurant elegant pentru publicul voiajor, precum si din localitate. Hotelul
Bulevard e in toate partile sale modern si elegant aranjat si ofera un aspect admirabil peste muntii
Carpatilor!". Timpul a trecut, iar istoria a revenit in actualitate. In momentul de fata, Bulevardul a fost
retrocedat Mitropoliei, proprietarului de drept, iar momentan este inchis pentru renovari si modernizari.
  
  Hotel Parc – inaugurat la trei stele
  Nou si modern, Hotel Parc este amplasat tot in zona centrala. Construit  in Parcul Sub Arini, in imediata
vecinatate a terenului de tenis, strandului in aer liber si a patinoarului, a Stadionului si a Salii Polivalente,
hotelul a fost integral renovat si modernizat in cursul anului trecut, si ofera, in prezent, servicii de inalta
clasa de cazare si servire a mesei. Recent inaugurat la categoria de trei stele, hotelul dispune de 74 camere
- single, duble, garsoniere, apartamente - precum si de un restaurant clasic de 90 locuri. In scurt timp,
aici, vor fi inaugurate sala de conferinte, biliard si casino, sauna, masaj, plus o sala de fitness.
  
  “Silva"  din Sub Arini
  Situat in parcul Sub-Arini, Hotelul Silva se afla la doar 10 minute de centrul istoric al Sibiului, la circa
trei kilometri de gara CFR si la cinci kilometri de aeroport. Dupa cum spun administratorii, “o oaza de
liniste in inima orasului" , Silva este locul ideal pentru cei care apreciaza plimbarile prin natura sau
jogging-ul. Mai mult, in imediata apropiere a hotelului se afla terenuri de tenis si o piscina. In plus, in
cadrul hotelului, va stau la dispozitie 34 de camere cu cate doua paturi, opt camere cu pat dublu si inci
apartamente, cu cate un dormitor cu pat dublu, dar si doua garsoniere, toate dotate cu dus, telefon, cablu
TV si acces internet. Hotelul dispune de ascensor si de parcare proprie, imprejmuita si supravegheata.
Restaurantul are 120 de locuri este dotat cu aer conditionat, cocktail bar, terasa si ofera meniuri din
bucataria traditionala romaneasca dar si din cea internationala.
  
  Preturi europene
  La hotelurile cu renume, preturile variaza de la o unitate la alta – daca la Imparatul Romanilor, o camera
single este 56 de euro si un apartament 128 euro, la Continental pretul, exprimat in lei noi, ajunge la 185
RON - camera single, 255 RON - camera dubla si 345 RON un apartament. La Parc, o camera single
ajunge la 58 de euro, una dubla la 73, iar un apartament la 95 de euro. Garsonierele se pot inchiria pentru
85 de euro. La hotelul Silva, preturile includ TVA, taxa hoteliera si mic dejun in regim "bufet". O camera
dubla in regim de single ajunge la 165 RON, una cu pat dublu, la 200 RON, o garsoniera, 230 RON, iar
un apartament cu un dormitor – 280 RON.
  
  
  Pensiunile pun stapanire pe Sibiu
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  In Sibiu, sunt 13 hoteluri: Imparatul Romanilor, Bulevard, Continental, Apollo Hermannstadt, Palace
Dumbrava, Ana, Parc, Silva, Sport, 11 Euro, Gallant, Grand, Magricor, si numai doua moteluri:
Dumbrava si Petrom. 
  Turistii care poposesc pe malurile Cibinului mai pot opta pentru una din cele 18 pensiuni: Antilopa,
Bella, Casa Arcas, Casa Anca, Casa Baciu, Casa Luxemburg, Casa Elixia, Casa Moraru, Ela, Emigrantul,
Gasthof Clara, Halemadero, Hermannstadt, Hostel "The Old Town", Leu, Podul Minciunilor, Verena si
Turist
  
  Marian CRACIUN
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