
Sibiul, printre primele 10 destinatii turistice din tara
Sibiul ocupa primele patru locuri intr-un top 10 al destinatiilor din Romania, realizat de unul dintre
autorii de la editura „Lonely Planet ", Leif Petterson. La categoria „cel mai bun muzeu " este amintit
Muzeul de istorie „Casa Altemberger ". in top sunt amintite si Brasovul, Vama Veche, Delta Dunarii sau
Bucegi.
 Topul cuprinde zece pozitii, iar Sibiul este amintit la patru dintre ele. Pe primul loc, orasul de pe Cibin
este recomandat, de Leif Petterson, ca fiind „cel mai bun oras pentru plimbari ", fiind urmat de Brasov.
Orasul nosru a punctat si la „cel mai bun oras in care sa rezervi un hotel " si la „cel mai bun muzeu, unde
a fost desemnat Muzeul de Istorie „Casa Altemberger " din cadrul Muzeului National Brukenthal. Cea de
a patra pozitie a topului este ocupata tot de Sibiu, de data aceasta la categoria „cea mai buna pensiune ",
fiind desemnata pensiunea „Flying Time ". Urmeaza Vama veche, la „cea mai buna plaja ", „Bella
Musica ", din Brasov, la „cel mai bun restaurant ", iar drumul dintre Gura Humorului si Vadu Izei a fost
ales, de realizatorul topului, ca „cel mai frumos drum cu masina ", urmat de Transfagarasan. Titlu de
„cele mai frumoase zone rurale " a fost atribuit satelor din Maramures, urmate de Delta Dunarii.
 Din top nu lipsesc nici vizitele la Manastirile din Nordul Moldovei sau mersul cu mountainbike-ul prin
muntii Bucegi.

 Topul apare pe Xplorio.ro, ca un raspuns al lui Leif Petterson la primele 10 destinatii din Romania pe
care le oferea site-ul Tripadvisor.com. in cazul clasificarii oferite de portalul Tripadvisor.com, Sibiul nu
aparea ca destinatie turistica.

 Leif Petterson nu este deloc strain Sibiului. in 2007 a publicat, impreuna cu Robert Reid, cartea „Lonely
Planet- Romania si Moldova ", un ghid care include descrieri din Moldova si regiunile sale, dupa o
perioada lunga de sedere in Romania. Cartea cuprinde date si despre Marea Neagra, Sibiu, Sighisoara si
Muntii Carpati.
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