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Obiective turistice de vizitat in Busteni 

Sau ce poti face in Busteni atat iarna, cat si vara… 

Cand zici Busteni sau orice alta statiune de pe Valea Prahovei, automat te gandesti la sanius si ski iarna si 
plimbareala de voie vara (asta daca nu esti un montaniard infocat si-ti place sa te cateri pe munte). Pentru cei 
mai comozi dintre noi sau cu posibilitati mai reduse de a face trasee grele prin Bucegi, exista si alte variante de 
petrecere a timpului la munte.  

1. Castelul Cantacuzino 

 

Mai putin cunoscut decat Pelesul, dar la fel de interesant ca acesta si cu o istorie impresionanta, Castelul 
Cantacuzino este un obiectiv turistic care trebuie vizitat neaparat daca ajungi in Busteni. Acesta a fost ridicat de 
Gheorghe Grigore Cantacuzino, cel poreclit „Nababul“, datorita averii sale fabuloase. Se spune ca printul ar fi 
vrut sa paveze curtea si sa inveleasca acoperisul castelului cu monede din aur.Castelul se afla la poalele muntelui 
Zamora, in cartierul cu acelasi nume si se ajunge usor la el, de la gara mergi cam 10-15 minute.In curtea 
castelului sunt expuse niste opere de sculptura, iar de pe terasa acestuia se vede o super priveliste inspre Muntii 
Bucegi. 

2.  Crucea Eroilor de pe Muntele Caraiman 
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Denumită oficial Crucea comemorativă a eroilor români din Primul Război Mondial, este un monument istoric  
situat în Munții Bucegi, pe teritoriul județului Prahova. Acesta este de forma unei cruci latine, având o înălțime 
de 39,3 metri și a fost construit între anii 1924-1928 în apropiere de Vârful Caraiman, la altitudinea de 2291 m, 
pentru a cinsti memoria celor 30.000 de militari români căzuți în luptele de pe Valea Prahovei, în Primul Război 
Mondial. Alte denumiri sub care este întâlnit monumentul sunt: Crucea Eroilor Neamului, Monumentul Eroilor 
de pe Caraiman sau popular, Crucea de pe Caraiman. Ca urmare a demersurilor pe care Alexandru Dan Bartoc le-
a făcut în anul 2013, acest monument a fost desemnat de către Guinness World Records ca fiind cea mai înaltă 
cruce din lume amplasată pe un vârf montan. Conform unei legende, monumentul de pe Caraiman a fost 
realizat datorită unui vis pe care l-ar fi avut Regina Maria, în care a văzut Munții Bucegi „stropiți cu sângele 
eroilor”. În urma acestui vis, ar fi decis edificarea monumentului de pe Caraiman. 

Traseul de la Cabana Babele spre Crucea de pe Caraiman nu dureaza foarte mult: maxim doua ore sau chiar o 

ora daca nu te afli pe munte pentru prima data. Este usor de parcurs si bine semnalizat, iar odata ajuns in varful 

muntelui, in fata monumentului eroilor din primul Razboi Mondial, vei uita de toata oboseala. Busteniul vazut de 

sus, si chiar Manastirea Caraiman, arata de-a dreptul uluitor. Traseul porneste de la Cabana Babele spre nord-

vest si urca pana spre Muntele Caraiman, iar de la Cruce revine pe Vf. Caraiman, dupa care coboara spre Saua 

Sugarilor. Pe tot parcursul sau vei fi “insotit” de Cabana Caraiman (pe partea dreapta) si de releul de televiziune 

Costila, pazit de o unitate militara (pe partea stanga). 

3. Manastirea Caraiman 

 

Este o manastire ortodoxa aflata in platoul Bustenilor, la poalele masivului Caraiman, o ctitorie noua ce poarta 
hramul Sfintei Cruci.Si aici se ajunge usor. De la gara mergi circa 10 minute de la gara pe drumul ce duce spre 
Sinaia, iar la un moment dat faci dreapta acolo unde apare indicatorul spre telecabina din Busteni. De acolo inca 
200 de metri si pe partea stanga, incepe urcusul spre manastire, pe niste scari. Este un urcus usor care poate sa 
dureze 10-15 minute. Poteca pe care pasesc pelerinii spre manastire parca este strajuita de Crucea de pe 
Caraiman. 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Monument_istoric
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mun%C8%9Bii_Bucegi
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Prahova
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cruce_latin%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/1924
https://ro.wikipedia.org/wiki/1928
https://ro.wikipedia.org/wiki/V%C3%A2rful_Caraiman,_Mun%C8%9Bii_Bucegi
https://ro.wikipedia.org/wiki/Valea_Prahovei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Primul_R%C4%83zboi_Mondial
https://ro.wikipedia.org/wiki/Primul_R%C4%83zboi_Mondial
https://ro.wikipedia.org/wiki/Guinness_World_Records
https://ro.wikipedia.org/wiki/V%C3%A2rf_montan
https://ro.wikipedia.org/wiki/Regina_Maria_a_Rom%C3%A2niei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mun%C8%9Bii_Bucegi
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4. Biserica Domneasca din Busteni 

 

Sau Biserica Nasterea Maicii Domnului. Este inchinata Nasterii Maicii Domnului si a fost construita in anul 1889, 
de catre regele Carol I si regina Elisabeta, spre vesnica lor pomenire si a unicei lor fiice, Maria, decedata la o 
varsta mult prea frageda .Biserica se afla chiar vizavi de gara. 

5.  Manastirea Sfanta Treime 
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Mergand 15-20 minute pe jos, de la gara spre Partia Kalinderu, deci urmand soseaua ce duce la Brasov, chiar pe 
partea cu gara, se afla o micuta manastire. Tot acolo se afla si un centru socio-pastoral, iar in obste vietuiesc trei 
maici. 

6.  Casa Memoriala Cezar Petrescu 

 

 

Muzeul  se află pe str. Tudor Vladimirescu, colt cu strada Cezar Petrescu si functioneaza din 1967. Se afla in 
apropierea Manastirii Sfanta Treime pe care am prezentat-o mai sus (la 5 minute de mers pe jos). 

7. Cascada Urlatoarea 

 

Cascada Urlatoarea se afla la o altitudine de 1100 de metri si are o cadere de 15 metri fiind spectaculoasa mai 
ales dupa ploi, cand debitul este mai mare. Traseul spre aceasta porneste de langa telecabina din Busteni, 
paralel cu aceasta, pana la liziera padurii de unde se face stanga, urmand traseul marcat cu bulina rosie.  
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8. Sfinxul si Babele 

 

Sfinxul din Muntii Bucegi este un megalit antropomorf situat la 2216 m altitudine. Originea numelui Sfinxului 
este datorata asemanarii sale cu un cap uman, mai exact cu Sfinxul Egiptean, formarea lui fiind determinata de 
eroziunea eoliana. Format dintr-un bloc mare de piatra ce a capatat forma de astazi intr-un timp foarte 
indelungat, Sfinxul din Bucegi, aflat pe platoul Bucegi, masoara 8 metri in inaltime si 12 metri in latime. 

Obiective turistice de vizitat in Predeal 

Staţiunea Predeal este situata in centrul României pe Valea Prahovei, intre râurile Prahova şi Timiş, la poalele 
munţilor Bucegi la nord-est de aceştia şi cele ale munţilor Baiului la nord-vest. Oraşul Predeal este cel mai inalt 
oras din tara, aflat la altitudinea de 1030m-1110m. 

Obiective turistice: 
* Trasee turistice montane in imprejurimi 
( Canionul Şapte scări ; Cascada Tamina ; Peştera de gheaţă ; Cheile Râşnoavei) 
* Mânăstirea Sfantul Nicolae 
* Biserica ortodoxă Sfinţii Împăraţi Constantin si Elena 
* Capela romano-catolică Timişul de Jos 
* Mânăstirea romano-catolică Timişul de Jos 
* Monumentul Eroilor - Valea Raşnoavei 
* Monumentul Mihail Săulescu 
* Monumentul Eroilor din gara Predeal 

Obiective turistice de vizitat in Sinaia 

Sinaia este orașul de munte ce duce pe umeri legende şi poveşti. Coloana vertebrală a orașului, coloană spre 
infinit, este una culturală, care porneşte de la luminişul Cumpătului de la Casa Enescu, trece prin domeniul Peleş 
şi se opreşte sus, pe căi de codru, la Casa Iorga. Alecsandri, Caragiale, Vlahuţă, Coşbuc, Iancu Brezeanu, Badea 
Cârţan sunt pietrele de temelie ale Sinăii culturale. Iată cele mai frumoase obiective turistice din Sinaia și 
împrejurimi : 
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Castelul Peles 

 

Aceasta este o construcţie de referință nu numai pentru Sinaia, ci şi pentru România. 

Castelul Pelisor 

 
Ridicat pe domeniul castelului Peles, la cererea regelui Carol I, Pelisorul avea sa fie resedinta de vara pentru cei 

mai importanti mostenitori din anul 1903. Desi mai mic decat Pelesul, acesta este totusi destul de impozant si 

grandios, avand 99 de camere impodobite cu elemente extrem de sofisticate. De pilda, Camera de Aur are 

zidurile impregnate cu foite de aur si mobila din lemn de tei aurita, iar plafoanele de sticla infrumusetate cu 

vitralii splendide 
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Casa Memoriala “George Enescu”  

 
A fost construita intre anii 1923 si 1926, fiind numita initial “Vila Luminis”. A fost donata statului roman in 1947 

si poate fi vizitata de marti pana duminica, intre orele 10 si 17. Casa Memoriala se afla in cartierul Cumpatu, 

strada Yehudi Menuhin nr. 2 

Muzeul Manastirii Sinaia  

 

Se afla in incinta Manastirii Sinaia si reuneste peste 500 volume de carte veche, tablouri si icoane, obiecte de 
mobilier vechi, precum si diverse obiecte de arta bisericeasca. Este primul muzeu de arta religioasa din Romania. 
Poate fi vizitat vara zilnic, intre orele 10 si 17 si iarna, la cerere, intre orele 10 si 15 

Muzeul Rezervatiei Naturale Bucegi se afla in frumosul Parc Ghica si gazduieste numeroase expozitii. Poate fi 
vizitat de marti pana duminica, intre orele 10 si 17 

Casa lui Nicolae Iorga 
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Casa lui Nicolae Iorga avandu-l ca arhitect pe Toma Socolescu, se afla in Sinaia, dar nu este deschisa publicului. 
Adresa este strada Gheorghe Doja nr. 1 

Mânăstirea Sinaia 

 

Mânăstirea ortodoxă Sinaia reprezintă unul dintre obiectivele cele mai importante care merită toată atenţia. 
Mânăstirea Sinaia, veritabilă catedrală a Bucegilor, este situată într-un cadru mirific. Veti regasi aici Biserica 
Veche “Adormirea Maicii Domnului” (construita intre 1690 si 1695), cu pictura realizata de Parvu Mutu 
Zugravul, Paraclisul “Schimbarea la Fata”, cu pictura originala din 1695, Biserica Noua “Sfanta Treime”, 
construita intre 1842-1845 . 

 

Biserica Catolica “Preasfanta Inima a lui Iisus”  
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 Isi are originile in anul 1883, fiind destinata initial personalului de la Muzeul Peles. Biserica actuala a fost 
construita in anul 1939. Se afla in centrul orasului, pe Aleaa Postei nr. 5. 

Schitul Sfanta Ana 

 

Schitul Sfanta Ana, aflat la Cota 1400, are la baza un schit vechi din secolul al XV-lea, reinfiintat in 1995 de 
parintele Gatej Iustin. Se afla  intr-o frumoasa poienita, la 500 de metri de Cota 1400 

Cazinoul Sinaia, gazdă a numeroase conferințe, simpozioane, congrese și reuniuni naționale și internaționale, 
este, în același timp, locul preferat pentru organizarea unor expoziții deosebite de artă plastică și fotografie, 
lansări de carte, concerte și spectacole. Într-un cadru intim oferit de sala de concerte a Castelului Peleș, se 
organizează manifestări specific culturale, seri muzicale, concerte. 

Este situat în parcul „Dimitrie Ghica” și a fost construit la inițiativa lui Carol I. 

Complexul “La Tunuri-Vila Economat” este situat pe Domeniul Regal Peleş, în curtea celor 2 castele celebre: 
Peleş şi Pelişor.Denumirea “La Tunuri” este reprezentată de tunurile autentice amplasate pe terasa café- bar-
ului, achiziţionate de către regele Carol I şi folosite în Războiul de Independenţă din 1877 împotriva Turciei. Cele 
două tunuri sunt simbolul acestui complex turistic, dar şi o atracţie pentru turişti. 

  

Garile Regale – prima, construita in 1886, in timpul regelui Carol I si cea de-a doua, construita la comanda 
regelui Carol al II-lea, in 1940. In salonul de primire se afla o impresionanta fresca murala, realizata de Dimitrie 
Stiubei 

 

 

https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Congres&action=edit&redlink=1
http://www.caferegalpeles.ro/contact.html
http://www.caferegalpeles.ro/contact.html
http://www.caferegalpeles.ro/contact.html
http://www.caferegalpeles.ro/contact.html
http://www.caferegalpeles.ro/contact.html
http://www.caferegalpeles.ro/contact.html
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Muzeul de Trenulete Sinaia  

 

 Muzeul de Trenulete Sinaia este o colectie de micromodele feroviare active cu caracter permanent, ce se afla 
in in incinta Garii Sinaia 

Domeniile Barbu Stirbei 

 

 Domeniile Barbu Stirbei din Sinaia sunt reprezentate de impozantul Palat – Vila “Alina Stirbei Florescu”, aflat in 
imediata apropiere a centrului orasului 
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Vila Negoiu – Casa Take Ionescu, una dintre cele mai impozante cladiri civile ale Sinaiei  

Alte cladiri importante din Sinaia sunt Vila Retezat – Casa Anastasie Simu, Casa de Vanatoare Foisor, Vila 
Salamandra – Casa Jean Baptiste Linche si Economatul din Sinaia 

Parcuri si alte elemente de cadru natural : 

- Parcul Ghica, din centrul orasului, gazduieste statuile unor importanti oameni de cultura, printre care Mihai 
Eminescu, Ion Creanga, Nicolae Balcescu, A. Puskin, P. I. Ceaicovski si bustul actorului Iancu Brezeanu 
(realizat de sculptorul D. Paciurea) 

- Baba din Vanturis, important monument al naturii 

- Rezervatia botanica Poiana cu Narcise, Valea Rea 

- Rezervatia botanica si zoologica Arinisul de la Sinaia – Cumpatu 

- Punct de plecare spre Pestera Ialomicioarei si Manastirea Ialomitei (cu biserica de lemn, secolul al XVI-lea) 

 Din Sinaia incep numeroase trasee montane, spre Varful cu Dor, Valea Izvorul Dorului, Cheile Zanoagei, Varful 
Omu, Crucea de pe Caraiman, Jepii Mari, Jepii Mici, stancile Franz Joseph 

 Tot in Sinaia, pasionatii de schi vor regasi numeroase partii: Valea Soarelui, Valea Dorului, Malaxa, Vanturile, 
Poiana Stanii, Furnica, Popicarie, Vanturis, Tarle, Scandurari, Papagal, Laptici, Valea Dorului, Cota 2000 

Pestera lui Bogdan se afla la 6-7 km de Sinaia, pe drumul forestier Valea Babei 

Festivaluri si Evenimente Culturale in Sinaia 

Festivalul Sinaia Forever este organizat anual, in ultimul week-end al lunii septembrie, reunind o multime de 
evenimente artistice, culturale si culinare (atentie! pe parcursul festivalului, circulatia este inchisa in centrul 
orasului – singura varianta de acces in oras este pe partea de centura, prima strada la stanga, dupa ce treceti de 
gara, pe sens interzis).  
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 Cu ocazia Festivalului International Enescu, au loc recitaluri si concerte simfonice, sustinute la Cazinoul din 
Sinaia . 

Trofeul Sinaia Forever este o competitie auto din Campionatul National de Viteza in Coasta, organizata anual, in 
luna octombrie. 

TRASEU CU BICICLETA IN SINAIA  

Traseul cu bicicleta incepe din Sinaia si este un fel de circuit, cunoscut, in Muntii Bucegi, nu foarte dificil, dar 
nici foarte usor. De la Gara Sinaia se urca prin oras spre Cabana Schiorilor, trecand pe langa Manastirea Sinaia si 
apoi pe langa Hotel Furnica. Se urca pe drumul comunal DC134, drum asfaltat spre Cota 1400, Drumul Cotei 
1400, o urcare pe serpentine care se intersecteaza cu vechea partie de bob si trece pe langa Cabana Bradet. Se 
ajunge la Hotel Cota 1400, loc de popas si odihna inainte de coborare. De la Cota 1400 se intra pe drumul 
nemodernizat spre Schitul Sfanta Ana. Coborare. Intersectii cu traseul de DH. Zone cu noroi. Viteza. Control. 
Urmatoarea oprire este Poiana Stanii / Stana Regala. Popas. 15 minute. Scurta drumetie pana la Stancile Franz 
Joseph. Revenire pe traseu si coborare spre Sinaia. Oprire la Stanca Sfanta Ana. Se iese de pe drumul forestier si 
se intra pe Drumul Cotei pana la Hotel Furnica, de unde se intra pe domeniul Peles, pe langa Economat, 
la Castelul Peles, revenind in Sinaia, punctul de final al traseului cu bicicleta. 

Obiective turistice de vizitat in Brasov 

Biserica Neagră 

 

Este cel mai mare lăcaș de cult în stil gotic din sud-estul Europei . Cu o capacitate de 5.000 de locuri, o înălțime 

de 37 de metri, o lungime de 90 de metri și trei clopote imense, cel mai mare dintre acestea cântărind peste 

șase tone, Biserica Neagră din Brașov este o adevărată operă de artă. Construcția sa a început în 1377, când 

localnicii au denumit-o Biserica Sfânta Maria. Un incendiu devastator a distrus, în 1689, o parte din clădire, fapt 

care i-a adus numele pe care îl poartă și astăzi. Ce este și mai interesant despre acest lăcaș de cult este că în 
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interiorul acestuia vei găsi cea mai mare orgă încă funcțională din cele 140 construite de maeștrii familiei 

Buchholz, dar și cea mai mare colecție orientală de covoare din eud-estul Europei. 

Muzeul de Artă Brașov 

 

Muzeul de Artă din Brașov s-a constituit în anul 1949 ca secție a Muzeului Regional. În 1950 a funcționat în 
clădirea Casei Sfatului, iar din martie 1970 își stabilește sediul în actuala locație situată pe Bulevardul Eroilor. 
Clădirea ridicată în stilul neobaroc, datează din 1902, fiind planul arhitectului Moritz Wagner. Ca instituție 
independentă, Muzeul de Artă se constituie la data de 1 iunie 1990. Patrimoniul muzeului numără peste 4300 de 
bunuri culturale: pictură de șevalet, sculptură, grafică, artă decorativă, tapiserie, icoane, covoare orientale, etc. 
În expoziția permanentă a Muzeului de Artă, Galeria Națională, sunt incluse lucrări reprezentative pentru pictura 
transilvăneană din secolele XVIII- XIX și pentru arta românească din perioada primei jumătăți a secolului XIX și 
postbelic. De asemenea, expoziția reunește și lucrări ale celor mai activi artiști ai orașului. 

Casa Sfatului 

 

Inima Brașovului ascunde un alt obiectiv care nu poate trece neobservat. Casa Sfatului a fost ridicată începând 

cu anul 1420, dar a cunoscut îmbunătățiri numeroase de-a lungul anilor. Inițial a servit ca spațiu de judecată 

pentru breslele blănarilor, apoi ca primărie, iar în anul 1950 a devenit Muzeul de Istorie a județului Brașov. 

Aici te așteaptă peste 3.000 de piese expuse în 123 de vitrine și 17 săli, structurate pe departamente de 

arheologie, istorie medie și istorie modernă, care alcătuiesc expoziția permanentă Brașov – istorie, cultură și 

civilizație.  
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Turnul Alb și Turnul Negru 

 

Tot din dorința de a apăra orașul de invazia dușmanilor au fost ridicate aceste două turnuri, între anii 1460 și 

1494, care astăzi adăpostesc colecții de arme albe și de foc. Turnul Alb are o înălțime de 20 de metri spre oraș și 

18 metri spre deal, fiind construit pe plan semicircular deschis. Diametrul acestui turn este de 19 metri. Cetatea 

comunică direct cu acesta printr-un pod mobil. 

Turnul Negru a fost construit ca o fortificație independentă și are o înălțime de peste 11 metri. Are șase goluri 

de tragere pe fiecare dintre fațade și trei galerii etajate. Turnul Negru ținea legătura cu cetatea Brașovului tot 

printr-un pod până la Bastionul Fierarilor. 

Aleea Tâmpa 

 

Ar trebui să ajungi să mergi pe această stradă dacă ești în căutarea celor mai bune locuri cu panoramă. 

Aleea Tâmpa se află pe latura de sud a cetății, chiar pe coasta dealului Tâmpa, iar perspectiva pe care ți-o va 

oferi va fi una cel puțin interesantă. Tot aici poți vizita și alte obiective turistice care se vor afla în drumul tău, 

precum Bastionul Cojocarilor, Bastionul Postăvarilor, Turnul Lemnarului, Turnul Vânătorilor, Bastionul Funarilor, 

Turnul Funarilor, Bastionul Țesătorilor, Bastionul Fierarilor sau Bastionul Graft. 
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Prima Școală Românească 

Nu-i așa că ar fi o experiență cu totul interesantă dacă ai avea ocazia să vizitezi prima școală românească din 

Brașov? Aici, pentru prima dată, în anul 1530 dascălii au predat lecții copiilor în limba română. Poți găsi acest 

obiectiv turistic în interiorul curții Bisericii Sfântul Nicolae din cartierul Scheii Brașovului. 

Poți admira aici colecții de carte veche, documente originale ale domnitorului Constantin Brâncoveanu și chiar 

cataloage care au aparținut claselor de elevi din secolul XVI. 

Bastionul Graft 

 

Vei găsi acest obiectiv turistic pe Aleea După Ziduri, care se intersectează cu Livada Poștei și zona maternității și 

ar trebui să îl treci pe lista de locuri importante pe care să le vezi în Brașov. Mai este cunoscut și sub denumirea 

de Bastionul Poarta și avea rolul de legătură între cetate și Turnul Alb. 

Sinagoga neologă Brașov 
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Sinagoga Neologă a fost construită între 1899-1901, după proiectul arhitectului Leopold Baumhom. Stilul 
arhitectural al acestui lăcaș de cult este unul eclectic, îmbinând elemente ale stilului maur, romanic și gotic. 
Renovată în anul 2001 și este folosită în continuare în scopuri rituale 

Istoria acestui monument istoric se leagă de stabilirea primelor familii de evrei în Brașov, în anul 1807. 
Constituiți în comunitate în anul 1826, numărul evreilor a crescut constant, ajungând în 1940 la numărul de 
6.000. În 1877 în interiorul acestei comunități se produce o sciziune religioasă – evrei de rit ortodox și cei de rit 
neolog. 

Paradisul Acvatic 

Dacă preferi tipul de vacanță care presupune odihnă și ești îndrăgostit de zona Brașovului, ar trebui să treci 

măcar o dată pe la Paradisul Acvatic, un complex cu piscine acoperite și în aer liber, tobogane cu apă, saune, 

jacuzzi, sală de fitness, grotă de relaxare, terenuri de sport și restaurante cu terasă. 

Parc Aventura 

Parcul se întinde pe o suprafață de 2,5 hectare de pădure și conține 120 de platforme, 130 de jocuri și este 

potrivit pentru toate categoriile de vârste. 

Strada Sforii – cea mai îngustă stradă din Europa 

 

 

Strada Sforii a devenit în ultimii ani unul dintre cele mai vizitate obiective turistice ale orașului Brașov. Strada 

Sforii este localizată în municipiul Brașov, România, între străzile Cerbului și Poarta Șchei. Existența ei este 

atestată în documentele din secolul al XVII-lea ca un simplu coridor, pentru a ajuta munca pompierilor. Lățimea 
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Străzii Sforii variază între 1,11 și 1,35 m, ceea ce îi conferă titlul de cea mai îngustă stradă a orașului Brașov. 

Strada Sforii, cu o lungime de 80 metri, reflectă tendințele de urbanizare a Brașovului medieval. 

Strada Sforii este recunoscută pe plan mondial drept cea de a treia cea mai îngustă stradă a Europei (după 

Spreuerhofstraße din Germania care are o lățime cuprinsă între 31 și 50 cm și Parliament Street din Anglia cu o 

lățime aproximativă de 122 cm) și are o vechime de cateva secole. În vremea comuniştilor, dar şi după anii ’90 

strada a fost lăsată de izbelişte. Primele renovări la strada Sforii au avut loc în 1998, cu sprijinul unui sportiv 

braşovean revenit acasă din America. Dan Oprea, nemuţumit de cum arăta străduţa, a reuşit să obţină o 

finanţare de 8.000 de euro pentru a schimba puţin aspectul străduţei. Marea transformare a străzii de la un 

simplu gang îngust la o atracţie turistică veritabilă a venit în 2003. Atunci a fost schimbat pavajul şi s-au refăcut 

pereţii clădirilor. Strada şi-a recăpătat farmecul de odinioară şi datorită felinarelor care arată exact ca cele de 

acum 100 de ani. Lămpaşele folosite acum au fost comandate după modelul celor existente la muzeu, singura 

diferenţă fiind aceea că azi nu mai funcţionează cu gaz. Imediat după reabilitare, străduţa a fost intens 

promovată şi inclusă la târgurile de turism. A primit chiar şi o stea în Ghidul de Turism Michelin, semn că este 

unul dintre obiectivele turistice din Brașov care merită vizitat. 

Palatul Justiției Brașov 
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Clădirea Palatului de Justiție din Brașov a fost ridicată între anii 1900-1902 și este inclusă în Lista Monumentelor 
Istorice din România. Construit la cererea președintelui Tribunalului Regal, Georg von Weer, imobilul a 
funcționat ca sediu al Tribunalului Maghiar din Brașov, fiind înscris în cartea funciară ca ,,Palatul Tribunalului, 
închisoare și atelier.” 

Arhitectura Palatului îmbină elemente din stilul Art Noveau, stilul neobaroc și elemente ale eclectismului 
francez. Astăzi, în sediul acestei clădiri funcţionează Curtea de Apel, Prefectura Brașov și Consiliul Județean. 

Grădina Zoologică Brașov 

 

 

Grădina Zoologică Brașov este unul dintre cele mai vizitate obiective turistice din oraș. Parcul zoologic este 
destinația ideală pentru copii, dar și pentru cei care doresc să se relaxe în aer liber, într-un mediu liniștit. 

Această grădină zoologică este situată lângă pădurea și lacul din Cartierul Noua, într-o zonă retrasă și plină de 
verdeață. Aceasta se întinde pe o suprafață de 10 hectare și are caracteristicile unui parc natural, special gândit 
pentru animalele ce îl populează. La intrarea în parcul zoologic există indicatoare menite să ghideze vizitatorii 
către principalele atracții. De asemenea, aleile sunt însoțite de bănci pentru odihnă și relaxare. În cadrul grădinii 
există aproximativ 300 de animale din aproape 70 de specii, printre care se află și doi lei albi (o pereche) și 
cămile (doi masculi). 

Satul Viscri 
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Viscri este unul dintre cele mai pitorești sate din România, iar biserica fortificată de aici este atracția principală. 
Devenit celebru în urma vizitelor făcute de prințul Charles al Marii Britanii, satul săsesc a fost inclus în 
patrimoniul mondial UNESCO. Pare un loc uitat de lume, dar fiecare aici își duce orânduiala bine stabilită. Ulițele 
pline de colb, obloanele trase la ferestre și casele lor de secole vorbesc despre tradiții, despre satul romanesc 
autentic, unic în lumea asta mare. 

Obiective turistice de vizitat in Poiana Brasov  

 

Poiana Brasov cea mai elitista statiune turistica avand cea mai lunga partie de schi din Romania, cu o lungime de 
aproximativ 5 kilometri. Primii schiori au urcat in Masivul Postavarul in anul 1895, ca in anul 1951 sa se 
desfasoare Jocurile Mondiale Universitare de iarna.  

Top cele mai mari atractii de aici : 

- 12 partii de schi/snowboard modern ; 

Centrul de Echitatie 

Centrul de Echitatie din Poiana Brasov este o alta atractie pentru turisti. Aici se organizeaza nu doar cursuri de 
calarie, ci si plimbari de agrement, cu sania, caruta sau trasura, dar si excursii calare. Cum ajungeti la centru? 
Acesta se afla in nordul statiunii, in apropiere de Cabana Junilor, un loc pe care il veti gasi cu siguranta usor. 

Tot aici au fost amenajate si 12 casute, un bufet si un bar destinate turistilor care vor sa se cazeze pentru a fi mai 

aproape de cel mai elegant animal, calul. 

Masivul Postavarul 

Pentru o panorama ce iti taie rasuflarea puteti urca cu telegondola pana in varful muntelui, la 1799 de metri. De 
aici din varf veti avea o priveliste de 360 de grade asupra muntilor si vailor din jur. Daca vi se face foame puteti 
incerca preparatele restaurantului de langa statia telecabinei.  

Sinca Veche 

In Tara Fagarasului, la aproximativ 50 de kilometri de Brasov, printre dealurile impadurite, se afla satul Sinca 
Veche. La o aruncatura de bat de sat, pe Dealul Plesu, exista grota rupestra, cunoscuta ca Templul Ursitelor. O 
grota sapata in stanca, acum 7000 de ani, despre care se spune ca te incarca cu energie. Turnul din interiorul 
grotei are 10 metri inaltime si pe aici coboara razele soarelui. Localnicii spun despre acest loc ca ar comunica cu 
Cetatea Rasnov prin niste tunele secrete. 
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Mănăstirea rupestră de la Şinca Veche, locul în care se împlinesc dorințele. Misterul „Templului Ursitelor” din 
Ţara Făgăraşului 

Sub un deal de la poalele Munților Făgăraș se adună în fiecare duminică sute de oameni pentru a se ruga. S-a dus 
vestea că într-o grotă, nu foarte încăpătoare, se întâmplă lucruri inexplicabile. Unii vorbesc despre fascicule de 
lumină care apar şi dispar, alţii spun că dorințele puse acolo s-au împlinit, unii vin pentru energia pe care o emană 
locul, alții se roagă acolo doar pentru că acum este un locaș de cult ortodox, sfințit de Mitropolitul Ardealului. Grota 
a primit mai multe denumiri. Creștinii îi spun Mănăstirea rupestră de la Șinca Veche, locul în care se împlinesc 
dorințele, alții o denumesc "Templul Ursitelor". În grotă este desenat în stâncă chipul lui Iisus Hristos. Câțiva 
centimetri la stânga, în mijlocul unei încăperi cu aspectul unui altar, sunt sculptate Steaua lui David  şi semnul Yin si 
Yang. 

 

 

Istoricii spun că mănăstirea din stâncă a fost săpată în perioada 1700, atunci când s-a început persecutarea 
creștinilor ortodocși din Transilvania. Șinca Veche era o localitate de graniță, iar oamenii erau obligați să treacă 
la Biserica Română Unită cu Roma, din ordinul împărătesei Maria Terezia.  Cu un efort extraordinar, oamenii care au 
refuzat să-şi schimbe religia au săpat grota cu rol de biserică. Are un altar, o turlă în interior, pe unde pătrund timid 
razele soarelui, şi două încăperi mici cu ferestre minuscule. Ștefan Meteș, un cercetător al vieții religioase din 
Transilvania, scria : 
 

„Deasupra pronaosului e o scobitură rotundă, ca pentru semicalota Pantocratorului. Ea răzbește până la suprafața 
pământului. O deschizătură din această scobitură boltită era îndreptată spre naos, așa că ziua, aceste două 
despărțituri primeau lumina de sus, prin spărtura largă, care nu era înainte cu câțiva ani. În pereți, ici-colo, pot fi 
văzute scobituri puțin adânci, care au de cele mai multe ori formă circulară. Foarte probabil că altădată vor fi servit 
drept cadre de icoane” 
Forma locului, dar şi alte stânci din jurul grotei, îi fac pe unii experți să afirme că peștera a fost un templu dacic, cu 
vechime de peste 2000 de ani. Nu există documente care să ateste această teorie. 
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Castelul Bran 

Daca doriti sa faceti o calatorie in trecut, vizitati Castelul Bran. Prin DN73 veti parcurge doar 25 de kilometri din 
Poiana pana la castel. Constructia grandioasa a fost realizata acum 640 de ani si gazduieste celebrul costum 
popular al Reginei Maria, o coroana regala, piese de mobilier, arme si armuri. Daca v-ati incumetat sa faceti un 
drum pana aici, mai puteti vizita pe domeniul Bran, parcul regal, Casa Principesa Elena, Casa administratorului si 
Casa de Ceai care o sa fie deschisa publicului, anul viitor . 

Obiective turistice de vizitat in Rasnov  

 

Rasnovul reprezinta cea de a treia statiune de interes national din judetul Brasov si este una dintre zonele 
preferate pentru turistii care cauta relaxare, aer proaspat, distractie, elemente de arhitectura speciale si 
istorie. Fiind pozitionata strategic, undeva la interesectia drumurilor turistice din Brasov, localitatea Rasnov este 
la distanta aproape egala de Poiana Brasov, Brasov, Bran si Zarnesti. 

Obiectivele turistice ale zonei, cum ar fi Cetatea Rasnov, Dino Parc, Velea Cetatii si Complexul Olimpic de Sarituri 
cu schiurile se materializeaza in cele mai bune motive pentru a petrece aici o vacata de neuitat. 

Cetatea Rasnov 

 



22 

 

In judetul Brasov se afla una dintre cele mai bine pastrate ansambluri fortificate din Romania, Cetatea Rasnov. In 
doar 11 minute de mers pe E574 veti descoperi un cadru absolut spectaculos.  Cetatea medievala este cocotata 
in varful unui deal calcaros, de unde veti putea admira orasul si padurile bogate. 

Dino Parc 

 

Dino Parc reprezinta in momentul de fata cel mai mare parc cu dinozauri in marime naturala din Sud Estul 
Europei. Este locul perfect pentru persoanele care vor sa petreaca timp printre aceste creaturi fascinante care 
au disparut de ceva timp. Parcul cu dinozauri este una dintre cele mai atractive destinatii pentru copii din zona. 

Dino Parc este situat langa Cetatea Rasnov si pe traseul amenajat printre dinozauri exista si panouri speciale cu 
informatii inedite despre aceste speciii disparute. Dupa ce copiii vad toti dinozaurii pot intra in cinematrograful 9 
D unde vor avea cu siguranta o experienta unica. 

Lista de activitati la Dino Parc include: 

• Cinema 9D – acest cinematograf este cel care aduce o experienta unica si prezinta cele mai moderne 
tehnologii de film. Imaginea este 3D, iar efectele 9D includ ceata, foc, zapada, apa si vant. Sunt utilizati 
ochelari speciali si filmele au o durata cuprinsa intre 5 si 8 minute. Activitatea are un cost suplimentar de 
10 lei, pe langa cel de intrare in parc, pentru fiecare persoana indiferent de varsta. 

• Olimpiada dinozaurilor – aceasta este una dintre cele mai indragite activitati ale copiilor care ajung in 
parc. Aici primesc recompense pentru atentia acordata traseului. Dupa ce si-au insusit toate informatiile 
oferite de placutele informative si de Titi Rex, acestia trebuie sa rapunda la cateva intrebari si vor primi o 
diploma si o insigna. 

• Traseul de aventura – este unul dintre cele mai frecvente moduri de a testa curajul celor mici. Se afla la 6 
metri inaltime. Este recomandat tuturor copiilor care au inaltimea de 130 cm, costa 10 lei de persoana, 
suplimentar taxei de intrare in parc, si se intinde pe o distanta de 100 de metri. 

• Tiroliana – este amplasata la o inaltime cuprinsa intre 6 si 12 metri si se intinde pe 150 metri. Poate fi 
accesata de catre toate persoanele mai mari de 11 ani si costa 10 lei de persoana, taxa suplimentara 
celei de intrare in parc. 

• Expozitii – acestea sunt organizate in casutele din copact si completeaza traseul cu dinozauri. Sunt 
specifice parcului si ofera exemple despre mediul de dupa ce dinozaurii au disparut, aratand roci si fosile 
reale. Vizita la expozitie este inclusa in biletul pentru intrare in parc. 

• Labirint cu laser – aici copiii au posibilitatea de a se misca si de a deveni spioni. Pentru a intra in joc 
trebuie sa treaca printre lasere si sa nu le atinga. persoanele care castiga vor primi o diploma de detectiv. 
Pentru fiecare copil se va plati o taxa de 5 lei, aferente fiecarei ture. 
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• Loc de joaca – in exterior, copiii au un numar mare de elemente cu care sa se distreze cum ar fi 10 
tobogane, leagane de forme diferite, balansoare sub forma de dinozaur, casute special concepute pentru 
joaca. 

• Atelier de pictura – atelierul este amenajat in casutele din copaci si este locul in care copiii pot sa isi 
exprime imaginatia. Cu ajutorul figurinelor din ipsos si cu planse cu contur de catifea la indemana, copiii 
pot sa isi manifeste creativitata utilizand materialele din cadrul atelierului. Pretul machetelor poate fi 
cuprins intre 6 si 50 de lei, iar parcul ofera culorile si pensulele. Toate obiectele pictate pot fi luate ca 
suvenir acasa. Acest atelier nu este doar petnru copii, ci si pentru adulti. 

Pretul pentru a vizita Dino Parc este 28 RON pentru adulti, 22 RON pentru copii mai mari de 3 ani si accesul se 
face gratuit pentru copiii mai mici de 3 ani. Programul de vizitare este de luni pana joi, intre orele 10 si 17, vineri 
si sambata intre orele 10 si 18, iar duminica turistii pot vizita dinozaurii intre orele 10 si 17.30. 

NOTA : TARIFELE SUNT INFORMATIVE ! 

Pestera Valea Cetatii 

 

Aceasta pestera este singura din Brasov care a fost menajata pentru turisti la standarde europene. Poate fi 
gasita la 3.5 kilometri de Rasnov, iar intrarea principala se afla la altitudinea de 790 m. Pestera a fost deschisa 
pentru vizitatori din anul 2011 si a fost considerata un adevarat monument al naturii. Se afla intr-o zona 
protejata a Masivului Postavaru si este una dintre cele mai importante atractii ale zonei. 

Sala Mare are o acustica formidabila, motiv pentru care in fiecare saptamana aici este sustinut un concert al 
artistilor de la Filarmonica Brasov. Pestera este pavata cu placi din fibra de sticla, scopul acestora fiind de a 
permite dezvoltarea biodiversitatii. Aceste elemente functioneaza ca niste saci din panza care permit 
dezvoltarea acarienilor. Iluminarea utilizeaza leduri ecologice. 

Turistii vor gasi aici o temperatura constanta de 12 grade care permite o buna dezvoltare a formatiunilor 
carstice. 

Pentru a ajunge aici utilizand mijloace auto se va urma soseaua DN1E si Valea Cetatii pana in locul in care apare 
confluenta cu Valea Fundata. Turistii pot lasa masinile in parcarea special amenajata. 

Programul pentru accesul in pestera este de luni pana duminica intre orele 10 si 18. Turistii interesati de o vizita 
la Pestera Valea Cetatii trebuie sa achite 15 lei pentru adulti, 19 lei pentru copii, iar pentru participarea la 
concerte este perceputa o taxa de 40 de lei pe persoana. 
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Pestera Rasnoavei 

 

Pestera Rasnoavei se afla in Masivul Postavarul si este aproape de localitatea Rasnov din Brasov. Are o lungime 
de 390 m si este foarte frumos decorata cu elemente cartstice unice. Aceasta pestera nu este accesibila in 
sezonul ploios pentru ca exista pericolul de a se inunda. Persoanele care exploreaza pestera necesita 
echipament special pentru speologie. 

Nu este o pestera pentru toti turistii si mai ales pentru cei invatati cu confortul si cu zonele urbane, insa 
pasionatii de acest domeniu vor gasi cu incantare trasee interesante si formatiuni care sa le atraga atentia. 
Echipamentul ar trebui sa cuprinda imbracaminte impermeabila, bocanci, lanterna si un mic ghiozdan care sa 
permita deplasarea in pestera. 

Cheile Rasnoavei 

 

Cheile Rasnoavei au o frumusete impresionata si sunt cadrul natural perfect pentru sporturi montane si 
agrement. Climatul este perfect pentru activitati si sporturi montane, iar zona are un ambient prietenos datorita 
expunerii protejate de vant. Aceasta amplasare faciliteaza practicarea alpinismului si a escaladei. Traseele sunt 
umbrite de stancile din apropiere si din padure. 

Chiar daca nu sunt foarte lungi, cheile sunt spectaculoase fiind strajuite de pereti abrupti si foarte apreciati de 
persoanele pasionate de alpinism. Cele mai frumoase astfel de trasee sunt Santinela Cheilor sau Surplombele de 
Aur. Pentru escalada, Pietrele lui Solomon sunt ideale. Avand pereti stancosi, aceste pietre pot fi escaladate pe 
intreaga perioada a sezonului cald. Rocile sunt caracterizate de fisuri si elemente perfecte pentru escalada. 
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Traseele sunt realizate cu sisteme speciale de asigurare in spituri si sub forma de patru faleze speciale de 
escalada. 

Aici, turistii pasionati de bungee jumping gasesc cele mai vechi si populare instalatii. Caderea se face de la 130 
de metri oferind o experienta complet unica. 

Traseele pentru mountain bike sunt considerate de dificultate medie si sunt interesante datorita zonelor 
speciale de belvedere spre Piatra Craiului sau spre Bucegi. 

Traseele turistice sunt o destinatie perfecta pentru cei care cauta un sfarsit de saptamana in care sa se relaxeze, 
pentru ca zona este ideala pentru campare. Alte activitati practicate aici sunt via ferrata, tiroliana, rapelul sau 
zborul cu parapanta. 

Baza Olimpica Rasnov 

 

Din 2009 pe Valea Carbunarii a inceput construirea bazei olimpice pentru sarituri cu schiurile. Acesta este primul 
astfel de centru din Romania si este, de asemenea, considerat unul dintre cele mai moderne astfel de centre din 
Europa de Est. 

Avand o traditie de mai bine de un secol in sporturile de iarna, Rasnovul reprezinta in prezent capitala acestor 
sporturi in Romania. Orasul are acum cea mai moderna baza de sarituri si de biatlon din Romania si gazduieste 
in fiecare an etape din cupa mondiala sau balcanica si competitii nationale. 

Toate aceste obiective turistice au facut ca turistii sa caute cazare in Rasnov si sa aiba parte de vacanta unica, 
atat pentru adulti cat si pentru copii, in care sansele sa se plictiseasca sunt nule. 

 

 

 

 

 

 


