
Razvan Fodor - Frumosul de pe partie
Tinerele domnisoare carora li s-au aprins calcaiele dupa Razvan Fodor nu trebuie sa alerge pana in
Capitala ca sa isi vada idolul in carne si oase. Razvan isi petrece zilele libere la Paltinis.
  
  1450 de metri. Atat trebuie sa urce Razvan Fodor, ex-solistul trupei Krypton, pentru a evada din
cotidianul si nebunia Bucurestiului. De cativa ani, Razvan a descoperit linistea Paltinisului si a
imprejurimilor Sibiului. Vine aici mai ales iarna, la schi. Trecerea din 2003 in 2004 l-a prins pe Razvan in
mijlocul padurii din Paltinis.
  
  Prima data-in tabara
  
  Razvan Fodor a descoperit Paltinisul pentru prima data in copilarie. "Am venit la Paltinis in tabara, cand
eram micut. tin minte ca de atunci mi-a placut foarte mult, iar peste ani am revenit", a povestit, pentru
SIBIANUL, Razvan. 
  
  Muzicianul si, mai nou, actorul Razvan Fodor este un impatimit al muntelui. "Imi plac atat marea, cat si
muntele. Vara, in fiecare sfarsit de saptamana, merg la mare, iar iarna la munte, care, daca ma gandesc
bine, este, totusi, preferatul meu", spune Razvan. Razvan nu are o relatie stabila, asa ca spune ca s-ar
indragosti, indiferent unde. "Nu conteaza. Ori la mare, ori la munte", spune el. De ce nu la Paltinis?
  
  E liniste
  
  Razvan prefera Paltinisul atunci cand doreste sa se relaxeze, pentru ca aici isi gaseste linistea de care are
nevoie. Chiar daca Sinaia sau Predealul sunt mult mai aproape de Capitala si isi permite sa mearga acolo,
ideea nu ii prea surade. "Nu merg la Sinaia sau Predeal, pentru ca sunt aproape de Bucuresti. si chiar daca
as vrea sa evadez, nu prea as putea, fiindca as da de aceleasi fete", povesteste Razvan. 
  
  Timpul liber, din ce in ce mai putin, nu ii mai permite lui Razvan Fodor sa ajunga pe partie atat de des
cat si-ar dori. "Nu am mai fost de vreo doi ani. Dar imi aduc aminte de un februarie, cand zapada din
Paltinis era superba. Partia este si ea una foarte buna", spune el. 
  
  Revelion de neuitat
  
  Razvan Fodor si-a petrecut Revelionul 2003-2004 tot la Paltinis. "Acum doi ani am facut Revelionul
acolo. Am rezervat o cabana impreuna cu prietenii mei. Era undeva in mijlocul padurii, superb. Parca era
cabanuta din Dumbrava Minunata", isi aminteste Razvan. 
  
  In noaptea trecerii dintre ani, gasca lui de prieteni a organizat un foc de artificii. "A fost cel mai mare din
toata statiunea, foarte frumos. Doar ca, la un moment dat, a venit padurarul, pentru ca, fiind in mijlocul
padurii, nu prea aveam voie. Dar, una peste alta, a fost un revelion superb", povesteste cantaretul. 
  
  Pentru Revelionul de anul acesta, Razvan nu are inca planuri. "As vrea sa merg in Austria, dar nici
Paltinisul nu este exclus din lista", spune el. Domnisoarele interesate ar trebui sa faca repede rost de niste
locuri in statiunea sibiana.
  
  Sibielul - 2 pe lista
  
  Paltinisul nu este singurul loc din judetul Sibiu in care Razvan Fodor isi gaseste linistea. "Am mai fost la
Sibiel, un alt loc foarte frumos si linistit. Cel mai mult mi-a placut acolo, pentru ca nu aveam semnal la
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telefon, asa ca m-am putut relaxa departe de lumea agitata", povesteste Razvan. 
  
  Ca dovada ca muntele este locul preferat al lui Razvan, el a vizionat episodul-pilot al telenovelei in care
joaca - Pacatele Evei - la munte, alaturi de prietenii sai. De cate ori aparea pe ecran, acestia aplaudau
frenetic.
  
  Cea mai inalta
  
  Paltinis este statiunea din Romania aflata la cea mai ridicata altitudine, 1450 m, situata in centrul
Romaniei, pe coasta de nord-est a muntilor Cindrel, in Carpatii Meridionali, in mijlocul unor paduri de
conifere, sub varful Oncesti, la 32 km sud-vest de Sibiu.

Pagina 2 / 2


