
Magia Crăciunului a ajuns din nou la Sibiu
   Vineri, 16 noiembrie 2018, s-au aprins din nou luminile Crăciunului in Piața Mare din Sibiu. Potrivit
site-ului romaniaturistica.ro, cea de-a 12-a ediție a Targului de Crăciun din Sibiu urmează să reunească
peste 100 de expozanți din intreagă țara dar și din străinătate, fiind in același timp și un punct de atracție
pentru cei mici. 
          incepand cu 2007, anul in care Sibiul a fost Capitala Culturală Europeană, fiecare ediție a
Targului de Crăciun a fost mai bogată decat precedenta. Dacă la primele ediții numărul căsuțelor
amenajate nu depășea 50, in prezent există aproximativ 80 de căsuțe magice, pline cu produse speciale
pentru Crăciun: mancăruri tradiționale, vin fiert cu aromă de scorțișoară și multe dulciuri pentru
prichindei. 
          Chiar dacă mai sunt cateva săptămani pană la Crăciun, magia sărbătorilor de iarnă incepe să iși
facă simțită prezența nu doar la Sibiu, ci și in alte mari orașe ale țării. Ușor ușor, filmele și muzica
specifice Crăciunului se văd și se aud din ce in ce mai des la televizor și la radio, iar la Vlad Cazino poți
deja să te bucuri de sloturile Secrets of Christmas și Christmas Joker, gratuit sau pe bani reali.     
 Revenind la Sibiu, trebuie să mai spunem că poți vizita Targul de Crăciun in orice zi a săptămanii, intre
orele 10:00 și 22:00, pană pe 3 ianuarie 2019. 
          Cei prezenți la festivitatea de inaugurare de pe 16 noiembrie au putut urmări spectacolul susținut
de naistul Radu Nechifor, orchestra sa și invitata de onoare celebra cantăreață Paula Seling. 
          Potrivit programului dat publicității, urmează cateva săptămani pline de surprize in cadrul actualei
ediții a Targului de Crăciun Sibiu 2018.       intre 28 noiembrie și 2 decembrie Piața Mare din Sibiu
găzduiește Christmas Food Carousel 2018, șansă unică pentru vizitatori de a incerca o sumedenie de
mancăruri și băuturi din categoria Street Food. 
          incepand cu cea de-a doua zi a targului și pană pe 2 decembrie, Atelierele lui Moș Crăciun
instalate in piață vor fi pline mai mereu de copii dornici să invețe artă creării lumanărilor colorate și să
decoreze forme din ceară. De luni, 3 decembrie, ceara va dispărea pentru a face loc ingredientelor
necesare preparării delicioșilor biscuiți. Astfel, copiii ce vor să invețe cum se prepară tot soiul de biscuiți,
vor avea la dispoziție aproape o săptămana pentru a deprinde secretele gătitului.  
          Dacă intre 10 și 16 decembrie Atelierele Moșului renunță la biscuiți pentru a produce turtă dulce,
in ultima săptămană dinainte de Crăciun copiii vor putea crea decorațiuni pentru brad din piese
termo-adezive multicolore. 
         Prin urmare, cu atatea activități speciale in cadrul Targului de Crăciun si sumedenia de obiective
turistice din zonă, Sibiul rămane una din cele mai populare destinații si in vacanța de iarnă ce se apropie. 
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