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De ce Brașov? 
Județul Brașov oferă combinația ideală 
de facilități urbane, atracții naturale și 
pitoresc rural. Aici puteți să explorați cetăți 
fondate de coloniștii sași în Transilvania 
(Siebenbürgen, „Țara celor șapte cetăți”), 
dar și să faceți drumeții montane ori 
să practicați schiul în stațiunea Poiana 
Brașov, aflată la doar 15 km de vechiul 
burg Kronstadt. Natura este surprinzător 
de diversă într-un perimetru atât de 
restrâns. De la stâncăriile „cetății de piatră” 
a Masivului Piatra Craiului puteți trece 
într-o singură zi la peisajul vulcanic în 
tonuri brune pârjolite din zona Racoș și la 
„Delta din Carpați”, cum este supranumită 
zona lacurilor de lângă Dumbrăvița, unde 
apusurile sunt magice. Tradițiile pitorești, 
deliciile culinare și viața culturală plină de 
evenimente care mențin o efervescență 
continuă atrag în județ un număr record de 
vizitatori.

Why Brașov? 
Brașov County offers the ideal 
combination of urban facilities, 
natural attractions, and picturesque 
countryside. Here you can explore 
castles founded by the Saxon colonists 
in Transylvania (Siebenbürgen, the 
Seven Cities), hike in the mountains, 
and ski at the Poiana Brașov resort, 
just fifteen kilometres from the old 
burg of Kronstadt. The countryside 
is surprisingly diverse for such a 
compact area. From the “stone 
fortresses” of the Piatra Craiului Massif 
you can reach within the same day 
the burnt brown volcanic landscape 
of the Racoș area and the “Delta of the 
Carpathians,” as the area of lakes near 
Dumbrăvița is known, a place where 
the sunsets are magical. Picturesque 
traditions, culinary delights, and a 
cultural life full of events maintain 
the continuous excitement, drawing 
record numbers of visitors to the 
county.



Experiențe unice 

Unique experiences

Urcați, cu telecabina sau pe jos, până în vârful   y
Muntelui Tâmpa, la înălțimea de 967 m, de unde 
Brașovul vi se așterne la picioare.

Bucurați-vă de un concert de orgă în decorul gotic   y
al Bisericii Negre.

Străbateți Strada Sforii, cu renumele de cea mai   y
îngustă stradă din Transilvania.

Luați parte la Parada Junilor Brașovului, în prima   y
duminică după Paște.

Petreceți o noapte în satul-muzeu Viscri, în decorul   y
rustic al unei pensiuni amenajate într-o fostă casă 
săsească.

Priviți un urs brun (  y Ursus arctos) de aproape, în 
sanctuarul LiBEARty de lângă Zărnești.

Urcați în Crai ca să admirați garofița Pietrei Craiului   y
(Dianthus callizonus), o specie 
endemică, unică în lume, care 
înflorește la începutul lunii august.

Surprindeți apusul magic al soarelui   y
la Fundata, din Culoarul Rucăr-Bran, 
o regiune cu peisaje de basm, azi 
una dintre cele mai populare ECO 
destinații din țară.

Explorați Țara Făgărașului, o   y
minunată zonă etnografică 
românească, care a conservat 
vechi mori și tradiții unice, precum 
Sărbătoarea Buzduganului de la 
Drăguș.

Încercați specialitățile bucătăriei locale,   y
care combină elemente românești 
(cum ar fi brânzeturile din zona 
Branului și ceapa roșie de Făgăraș) și 
săsești (ciorba cu rubarbă).

Climb to the top of Mount Tâmpa, on foot or by   y
cablecar, where, at an altitude of 967 metres, you can 
see the whole of Brașov spread out beneath your feet.

Enjoy an organ concert in the gothic setting of the   y
Black Church.

Walk down Strada Sforii, the narrowest street in   y
Transylvania.

Take part in the Parade of Brașov Juni, on the first   y
Sunday after Easter.

Spend the night in the museum village of Viscri, in the   y
rustic setting of a pension in an old Saxon house.

See a brown bear (  y Ursus arctos) close up at the 
LiBEARty sanctuary near Zărnești.

Climb the Crai to admire the Piatra Craiului pink   y
(Dianthus callizonus), an endemic species unique in 
the whole world, which flowers in early August.

See a magical sunset at Fundata in the Rucăr-Bran   y
Corridor, a fairytale landscape that is now one of the 
country’s most popular eco destinations.

Explore Făgăraș country, one of Romania’s most   y
beautiful ethnographic regions, which has preserved 

old mills and unique traditions, 
such as the Festival of the mace 
in Drăguș.

Try local culinary specialties,   y
which combine Romanian  
dishes (cheeses from the Bran 
area and red onion from  
Făgăraș) and Saxon dishes 
(rhubarb soup – ciorba cu 
rubarbă).
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Brașovul, cea mai importantă 
dintre cetățile fondate de 
coloniștii saxoni în Transilvania, 
în secolul al XIII-lea, este 
menționat documentar în 
Catalogus Ninivensis (1236-
1241) drept Corona, nume care 
îi subliniază statutul de oraș 
regal liber, care depindea numai 
de rege. De aceea are ca stemă 
o coroană, de sub care pornește 
un trunchi de copac cu  
13 rădăcini argintii – 
reprezentând cele 13 comune 
ale Țării Bârsei. Brașovul a ajuns 
rapid centrul administrativ 
și ecleziastic al Țării Bârsei, 
iar în secolele XIV-XVIII – un 
important centru comercial 
și meșteșugăresc, situat la 
întretăierea drumurilor dintre 
Orient și Occident. Breslele s-au 
înmulțit rapid, iar produsele 
Brașovului au ajuns faimoase. 
Aici veneau să-și vândă 
mărfurile negustori români, 
turci, greci, armeni, nemți, 
italieni și polonezi.

Brașov, the most important of the 
cities founded by Saxon colonists 
in Transylvania in the thirteenth 
century, is recorded in the 
Catalogus Ninivensis (1236-41) 
as Corona, a name that 
emphasised its status as a royal 
free city subject only to the king. 
Hence the city’s coat of arms: a 
crown through which grows a 
tree with thirteen silver roots, 
representing the thirteen villages 
of the Bârsa Land. Brașov quickly 
became the administrative and 
ecclesiastical centre of the Bârsa 
Land, and from the fourteenth 
to the eighteenth centuries 
it was a major trading and 
manufacturing centre, situated 
at the crossroads between East 
and West. The guilds quickly 
multiplied, and Brașov wares 
became famous. Romanian, 
Turkish, Greek, Armenian, 
German, Italian and Polish 
merchants all came here  
to trade. 

Municipiul

Turnul Porții Ecaterinei 
(1540), păstrat pe latura de 
vest a vechiului burg, are 
patru turnulețe pe colțuri, 
care simbolizează ius gladii – 
dreptul de a aplica pedeapsa 
capitală.

The Tower of the Ecaterina 
Gate (1540), preserved on the 
west side of the old burg, has 
four corner turrets, symbolising 
the ius gladii, the right to 
administer capital punishment.



Aleea După Ziduri este o pitorească promenadă amenajată 
între vechile ziduri de pe latura nordică și pârâul Graft (deviat 
pe traseul fostului șanț al cetății), care susură la poalele 
dealului Warthe (Straja). Deasupra, de pe culmea dealului 
veghează Turnul Negru și Turnul Alb (secolul XV), două puncte 
de belvedere, de unde se deschid priveliști asupra burgului.

The Lane Behind the Walls is a picturesque footpath that winds 
among the old walls on the north side of the city and the Graft 
Brook (diverted along the old city moat), which burbles at the 
foot of Warthe Hill (Straja). At the top of the hill rise the fifteenth-
century Black Tower and White Tower, two lookout posts, which 
provide panoramas of the burg.

Aleea de sub Tâmpa, străjuită 
de Bastionul Țesătorilor, Bastionul 
Postăvarilor, Bastionul Funarilor etc.,  
a devenit după reamenajarea ei 
unul dintre locurile de promenadă 
preferate ale localnicilor.

The Path below the Tâmpa, 
guarded by the Weavers’ Bastion, 
the Drapers’ Bastion, the Ropers’ 
Bastion and others, was recently 
re-landscaped and is now a favourite 
spot for walks.

Piața Sfatului – mărginită pe toate 
laturile de case negustorești și 
meșteșugărești în nuanțe pastelate 
și vegheată de Turnul Casei Sfatului 
(în care azi funcționează Muzeul 
Județean de Istorie Brașov) și de 
impunătoarea Biserică Neagră –  
este cartea de vizită a orașului, 
păstrând cel mai bine atmosfera 
Brașovului medieval.

Council Square, flanked on every 
side by merchant and manu-
facturers’ houses in pastel shades 
and dominated by the Council Tower 
(now the Brașov County Museum of 
History) and the spectacular Black 
Church, is the city’s calling card, 
as it has best preserved the 
atmosphere of mediaeval 
Brașov.



Biserica Neagră (1384-1477), una dintre cele 
mai mari construcții în stil gotic din România, 

ale cărei fațade înnegrite de incendiul din 
1689 sunt decorate cu numeroase sculpturi, 

păstrează o valoroasă colecție formată din 
peste 100 de covoare orientale.

The Black Church (1384-1477),  one of the 
largest gothic structures in Romania, whose 

walls, blackened in the fire of 1689, are 
adorned with numerous stone carvings, is 

home to a priceless collection of more than 
one hundred oriental carpets.

Biserica Sfântul Nicolae, construită din 
piatră pe locul unui mai vechi lăcaș de 
cult din lemn datând din 1292, domină 
cu turlele sale Piața Unirii. A fost extinsă 
între anii 1583 și 1595 de Petru Cercel, 
domnitorul Țării Românești, și de Aron 
Vodă, domnitorul Moldovei. A devenit 
un important centru al ortodoxiei 
transilvănene, mai ales datorită activității 
diaconului Coresi, care a tipărit aici 
prima carte în limba română (Întrebare 
creștinească, 1559/1560). În apropierea ei 
a fost înființată prima școală românească 
din Brașov, azi muzeu.

The spires of the Church of St Nicholas, 
built in stone on the site of an older wooden 
church, dating from 1292, dominate Union 
Square. It was extended between 1583 and 
1595 by Peter Cercel, ruler of Wallachia, and 
by Aron Vodă, prince of Moldavia. It became 
a major centre of Eastern Orthodoxy,  
thanks above all to the work of Deacon 
Coresi, who in 1559-60 printed the first book 
in the Romanian language here: Întrebare 
creștinească (Christian Catechism). The 
first Romanian school in Brașov, now a 
museum, was founded nearby.



Troițele din Șcheii Brașovului
O plimbare prin vechiul cartier românesc al Șcheilor 
Brașovului vă va scoate în cale icoane zugrăvite pe 
fațadele caselor modeste și o mulțime de troițe, care 
aveau rolul de a proteja răspântiile. Multe sunt din 
lemn, dar veți descoperi și altele cioplite în piatră, 
adăpostite de capele acoperite cu fresce. 

The wayside crosses of Șcheii Brașovului
On a walk through the old Romanian quarter of Șcheii 
Brașovului you will meet painted icons on the fronts of 
the modest houses and a host of wayside crosses, which 
were meant to protect crossroads. Many are made of 
wood, but you will also discover others that are carved 
from stone, housed in shrines covered with murals. 
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Muzeul Civilizaţiei Urbane a Braşovului oferă o incursiune în evoluția 
arhitecturii civile transilvănene începând din secolul al XVI-lea până în 
secolul al XIX-lea. O încăpere de la parter a păstrat bolta cu o amplă 
pictură cu motive vegetale, iar la etaj puteți admira reconstituiri ale 
unei prăvălii cu mirodenii, unui atelier de brodat etc.

The Museum of Brașov Urban Civilisation offers a foray into the evolution 
of civil architecture in Transylvania from the sixteenth to the nineteenth 
century. A room on the ground floor has preserved an arch with a mural 
painted with vegetal motifs, and on the upper storey you can admire a 
reconstruction of a spice shop, an embroidery workshop, and more.

Muzeul Casa Mureșenilor adăpostește prețioasa arhivă (cuprinzând 
25.000 de documente) a familiei Mureșenilor, printre ai cărei membri 
marcanți s-a numărat poetul și revoluționarul Andrei Mureșanu, 
autorul imnului național Deșteaptă-te, române! 

The Mureșeni Museum houses the priceless archive (comprising 25,000 
documents) of the Mureșeni family, whose illustrious members included 
poet and revolutionary Andrei Mureșanu, author of the national anthem, 
Romanian, Awake!



Vara, festivalul Musica Barcensis 
aduce o serie de concerte în bisericile 

fortificate din Țara Bârsei.

In summer, the Musica Barcensis 
festival brings a programme of concerts 

to the fortified churches of the Bârsa 
Land. 

Amural – un îndrăzneț festival 
vizual, în cadrul căruia cele 
mai noi tehnologii sunt puse 
în slujba artei pentru a crea 
3D mapping, live visuals, 
realitate augmentată, instalații 
interactive, coregrafie de lumini, 
realitate virtuală etc.

Amural is a bold visual 
festival, during which the latest 
technologies are placed in 
the service of art to create 3D 
mapping, live visuals, augmented 
reality, interactive installations, 
light choreography, and virtual 
reality. 

TamTam, o sărbătoare estivală a 
artelor, care transformă Brașovul 
într-o amplă scenă dedicată 
muzicii, teatrului, dansului, 
filmului și artelor vizuale.

TamTam, a summer festival of the 
arts, transforms Brașov into one big 
stage dedicated to music, theatre, 
dance, film, and the visual arts. 

Evenimente
Events

Tineri cântăreți din toată Europa 
urcă pe scena festivalului de 
muzică Cerbul de Aur din Piața 
Sfatului, oferind un adevărat regal 
muzical.

Young singers from all over Europe 
take to the stage for the  Golden 
Stag music festival in Piața 
Sfatului, a lavish musical gala. 

Dornici de puțină mișcare? Luați startul 
la Crosul „15 Noiembrie”, la Brașov 
International Marathon sau la celelalte 
competiții sportive de masă, care au loc pe 
parcursul anului. 

Feel like a little exercise? Join the runners 
at the starting line for 15 November 
Cross Country, the Brașov International 
Marathon, or any of the other mass sporting 
contests held here throughout the year. 

Municipiul



Parada Junilor Brașovului
În fiecare an, în Duminica Tomii, șapte cete de juni  (Tineri, 
Bătrâni, Dorobanți, Brașovecheni, Curcani, Roșiori și Albiori), 
îmbrăcați în costume tradiționale, pornesc călare din 
fața bisericii Sf. Nicolae din Piața Unirii, din vechiul cartier 
românesc al Șcheilor Brașovului, îndreptându-se spre centrul 
istoric, apoi spre Pietrele lui Solomon, o vale stâncoasă extrem 
de pitorească aflată la 2 km de centrul orașului. Aici parada se 
încheie cu o serbare câmpenească, cu hore și probe ale puterii 
masculine, precum aruncarea buzduganului. Această tradiție 
pare să fi fost la origine un ritual de inițiere a tinerilor ori o 
sărbătoare celebrând renașterea naturii.

La începutul toamnei, Zilele Culturale 
Maghiare din Brașov aduc o suită 
de evenimente dedicate promovării 
tradițiilor și obiceiurilor comunității. 
Desigur, nu lipsesc spectacolele de 
dansuri populare.

At the beginning of autumn, Brașov 
Hungarian Days brings a series of events 
dedicated to promoting the community’s 
traditions and customs. There is of course no 
shortage of folk  dance spectaculars. 

The Parade of the Brașov Juni
Every year, on St Thomas’s Sunday, the seven bands of Juni 
(Young, Old, Dorobanți, Brașovecheni, Turkeys, Reds, Whites), 
dressed in traditional costume, ride past the Church of  
St Nicholas in Piața Unirii, in the old Romanian quarter of 
Șcheii Brașovului, heading toward the historic city centre 
and then Solomon’s Rocks, a highly picturesque valley two 
kilometres from the centre. Here the parade culminates with 
an open-air feast, ring dances and tests of strength such as 
tossing the mace. This tradition seems originally to have 
been a coming-of-age initiation rite or a festival to celebrate 
the rebirth of the natural world. 



Cetatea Râșnov
Râșnov Fortress

În inima județului se află Țara Bârsei 
(Burzenland, Terra Borza), o regiune istorică 
atestată docu mentar din 1211, când regele 
Andrei al II-lea i-a trimis aici pe Cavalerii 
Teutoni ca să apere granița de sud-est a 
regatului contra năvălirilor cumanilor. Țara 
Bârsei ocupă o depresiune din interiorul 
arcului carpatic, cu altitudinea de  
550-600 m, străjuită de Masivul Postăvaru, 
Măgura Codlei și alte culmi muntoase.

At the heart of the county lies the Bârsa Land 
(Burzen land, Terra Borza), a historical region first 
named in the historical record in 1211, when King 
Andrew II sent the Teutonic Knights thither to 
defend the south-eastern border of the kingdom 
against invasion by the Polovtsians. The Bârsa 
Land occupies a depression within the arc of the 
Carpathians, at an altitude of 550 to 600 metres, 
and is flanked by the Postăvaru Massif, Măgura 
Codlei, and other mountain peaks. 

Cetatea țărănească de la Râșnov
Cocoțată în vârful unui deal cu înălțimea de 150 m, 
la 17 km sud-vest de Brașov, de unde controla 
accesul dinspre Valea Râșnoavei, această cetate 
de piatră oferă panorame memorabile asupra 
Țării Bârsei. Incinta sa acoperă o suprafață de 
3.500 m2 și include un muzeu de artă feudală. 
Tot în Râșnov au fost descoperite urmele unui 
castru roman și ale cetății Cumidava, despre care 
geograful Ptolemeu socotea că a avut rolul de 
a apăra drumul transcarpatic, cel al Branului din 
zilele noastre. 

The peasant fortress at Râșnov
Perched at the top of a 150-metre-high hill 
seventeen kilometres south-west of Brașov, whence 
it controlled access from the Râșnoava Valley, this 
stone fortress provides panoramic views of the 
Bârsa Land. The precincts are 3,500 square metres 
in area and include a museum of feudal art. Also 
at Râșnov, the vestiges of a Roman fort have been 
discovered, as well as the ruins of the Cumidava 
fortress, which according to Ptolemy defended the 
trans-Carpathian road, as Bran was later to do. 



Castelul Bran
Bran Castle

Built between 1377 and 1382 by the burghers of Brașov, Bran 
Castle was the main bastion against invasion by the Ottoman 
Empire. Later, Janco of Hunedoara (1441-56) repaired and 
strengthened Bran, before entrusting the defence of southern 
Transylvania to Vlad the Impaler, who had recently lost the throne 
of Wallachia. It may well be that the Impaler visited Bran, which 
was an important border post, although there is no written record 
of him doing so. On 1 December 1920, the townsfolk of Brașov 
donated the castle to Queen Maria, in token of their gratitude for 
the part she played in the unification of Romania on 1 December 
1918. Between 1920 and 1927, Karel Líman, architect to the Royal 
Court, softened the castle’s military look, subjecting the interiors to 
astonishing metamorphoses. 
Linger in the Teahouse on the shore of the lake: it is an old wooden 
barn that Queen Maria had converted into a pavilion where she 
took her five-o’-clock tea. 

Înălțat între anii 1377 și 1382 de către locuitorii Brașovului, 
Castelul Bran a fost un bastion principal de apărare împotriva 
invaziilor otomane. Mai târziu, Iancu de Hunedoara (1441-
1456) a reparat și întărit Branul, apoi l-a însărcinat pe Vlad 
Țepeș, care pierduse tronul Țării Românești, cu apărarea sudului 
Transilvaniei; se prea poate ca Țepeș să fi poposit cu acest prilej 
și pe la Bran, care era un punct de frontieră important, însă 
trebuie să precizăm că nu există mărturii istorice în acest sens. 
La 1 decembrie 1920, brașovenii l-au dăruit Reginei Maria, în 
semn de recunoștință față de contribuția adusă la înfăptuirea 
Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918. În urma lucrărilor 
dintre 1920 și 1927, arhitectul Curții Regale, Karel Líman, a 
îmblânzit aspectul milităresc al castelului, interioarele suferind 
metamorfozări uimitoare.
Zăboviți în Casa de Ceai, de pe malul lacului: aceasta este 
vechea șură din lemn, transformată, la începutul secolului
al XX-lea de Regina Maria într-un pavilion în care savura 
ceaiul de la ora 5.



Complexul de lacuri, heleșteie și mlaștini (414 ha) 
de la Dumbrăvița, din valea Hamaradia, este locul 
perfect pentru o tură de birdwatching, căci este 
tranzitat de 200 de specii de păsări. Este singurul 
loc din interiorul arcului carpatic unde cuibăresc 
egreta mare și stârcul cenușiu. Alte specii care pot 
fi văzute aici: cormoranul mic, buhaiul de baltă, 
stârcul pitic, stârcul roşu, stârcul de noapte, stârcul 
galben, egreta mare, raţa roşie, eretele de stuf, 
cresteţul cenuşiu, cristelul de câmp, huhurezul 
mare, ciocănitoarea cu spate alb, ciocănitoarea 
neagră, ghionoaia sură și muscarul gulerat. Ca 
o recunoaștere a importanței sale, „Delta din 
Carpați” a fost declarată Arie naturală protejată 
și Sit Ramsar – Zonă Umedă de Importanță 
Internațională. Novacul afumat din Țara Bârsei 
este singurul produs din sectorul piscicol cu două 
certificări: Protectie Națională și IGP (Indicație 
Geografică Protejată)

The 414-hectare area of lakes, ponds and marshes 
at Dumbrăvița, in the Hamaradia Valley, is the 
perfect place for birdwatching, as it is a resting 
place for two hundred species of migratory birds. 
It is the only place within the Carpathian arc where 
the large egret and grey heron nest. Other species 
that can be seen here include the small cormorant, 
Eurasian bittern, little bittern, purple heron, black-
crowned night heron, squacco heron, great egret, 
ferruginous duck, western marsh harrier, little crake, 
corn crake, Ural owl, white-backed woodpecker, 
black woodpecker, grey-headed woodpecker, and 
collared flycatcher. In recognition of its importance, 
the “Delta of the Carpathians” has been declared 
a Protected Natural Area and Ramsar Site – a 
Wetland of International Importance. Bârsa Land 
smoked carp is the only produce in the fisheries 
sector with two certifications: National Protection 
and Protected Geographical Indication (PGI).

La doar 20 km nord de Brașov, înspre Sighișoara, în vârful unei coline 
înconjurate pe trei laturi de râul Homorod se înalță una dintre cele mai 

importante fortificații construite de Cavalerii Teutoni în Țara Bârsei. Este 
atestată din 1225 și a fost închinată Sfintei Maria, patroana Ordinului Teuton, 

de unde și denumirea din germană a cetății – Marienburg. A fost restaurată 
între 2013 și 2017 și astăzi strălucește ca în vremurile ei de glorie.

Just twenty kilometres north of Brașov, in the 
direction of Sighișoara, at the top of a hill 

surrounded on three sides by the River Homorod, 
stands one of the most important fortifications 
built by the Teutonic Knights in the Bârsa Land. 

First recorded in 1225, it is dedicated to St Mary, 
the patron saint of the Teutonic Order, whence 
the German name for the fortress: Marienburg. 

It was restored between 2013 and 2017 and is as 
resplendent today as it was in its heyday. 

Dumbrăvița – „Delta din Carpați”
Dumbrăvița – the “Delta of the Carpathians”

Cetatea Feldioara
Feldioara Fortress



Zărnești & Parcul Național Piatra Craiului
Orașul Zărnești este poarta de intrare în Munții Piatra Craiului, cel mai spectaculos masiv din 
Carpații românești, care apare sub forma unei creste calcaroase izolate, întinzându-se pe o 
lungime de 25 km. Format din calcare de vârstă jurasică, este renumit pentru cele aproximativ 
160 de peșteri și 23 de chei de pe cuprinsul lui. Pe brânele și grohotișurile masivului înflorește 
la începutul lunii august o specie endemică, unică în lume – garofița Pietrei Craiului (Dianthus 
callizonus), declarată monument al naturii și protejată prin lege. Cu puțin noroc puteți zări 
cățărându-se pe stâncării sprintenele capre negre (Rupicapra rupicapra) sau surprinde delicata 
pasăre fluturașul de stâncă (Tichodroma muraria). 

Zărnești, and Piatra Craiului National Park 
Zărnești is the gateway to the Piatra Craiului Mountains, the most spectacular massif in the 
Romanian Carpathians, a distinct limestone crest stretching for twenty-five kilometres. The 
massif, consisting of limestone from the Jurassic, is renowned for its around 160 caves and 
twenty-three gorges. In early August, on the outcrops and scree of the massif an endemic species 
unique in the world comes into flower: the Piatra Craiului carnation (Dianthus callizonus), which 
has been declared a monu  ment of nature and is protected by law. With a little luck, you might 
spot nimble black goats (Rupicapra rupicapra) clambering over the rocks or see wallcreepers, a 
delicate species of bird (Tichodroma muraria). 

Parcul Național Piatra Craiului
Piatra Craiului National Park 

Dumbrăvița – the “Delta of the Carpathians”



Biserica fortificată din Hărman
Cetatea țărănească din Hărman (în 
germană: Honigberg, în latină: Mons 
Mellis, adică Muntele Mierii) are 
în centrul său o bazilică romanică 
menționată documentar din anul 
1240. Este protejată de o incintă 
fortificată cu înălțimea de 12 m, 
prevăzută cu șapte turnuri de apărare 
și un zwinger. În turnul estic a fost 
păstrată o capelă de dinaintea 
Reformei, în interiorul căreia puteți 
vedea fresce înfățișând Judecata de 
Apoi. A fost atacată de mai multe ori, 
dar nu a fost cucerită niciodată.

Biserici fortificate
Fortified churches 

Codlea
Biserica fortificată din Codlea, ridicată în 

secolul al XIII-lea și transformată, în secolul 
al XV-lea, în biserică-sală în stil gotic, a fost 

fortificată ulterior cu un zid de incintă cu 
înălțimea de peste 8 m și grosimea de 2 m. 

Remarcabile sunt orga din 1783, realizată 
de meșterul Prause din Silezia și decorată 

de Oelhahn, și tavanul casetat, datând 
din secolul al XVIII-lea, format din 252 de 

panouri pictate.

Codlea
The fortified church at Codlea, built in the 

thirteenth century and converted in the 
fifteenth century into a gothic-style church, 

was subsequently fortified with an eight-
metre-high, two-metre-thick wall. Particularly 

of note are the organ, which dates from 
1783 and was made by Prause of Silesia and 

decorated by Oelhahn, and the cassette 
ceiling, which dates from the eighteenth 

century and is made up of 252 painted panels. 

Pe vârful unui deal (980 m), de pe muntele 
Măgura Codlei, s-au păstrat ruinele Cetății 
Negre (Schwarzburg), ridicate de Cavalerii 

Teutoni și extinse de sași între 1211 și 
1225. Fortificația avea rol de punct de 

supraveghere a Drumului Sașilor, drumul 
comercial care lega Țara Bârsei de zona 

Sibiului. A fost distrusă probabil în 1345, în 
timpul invaziei tătarilor.

At the top of a 980-metre-high hill on Măgura 
Codlei mountain, the ruins of the Black Fort 

(Schwartzburg) have been preserved. Built by 
the Teutonic knights, it was extended by the 

Saxons between 1211 and 1225. The fortification 
kept watch over the Saxon Road, a trade route 

between Sibiu and the Bârsa Land. It was 
destroyed around 1345, during a Tartar invasion. 

The fortified church of Hărman
The peasant fortress of Hărman 
(German: Honigberg, Latin: Mons 
Mellis, i.e. Honey Mountain) has at its 
centre a Romanic basilica recorded 
in documents dating back to 1240. 
It is protected by twelve-metre-high 
fortified walls with seven towers 
and a zwinger. In the east tower, a 
pre-Reformation chapel has been 
preserved, inside which you can see 
murals depicting the Last Judgement. 
Although it was attacked many times, 
the fortress was never conquered. 



The fortified church at Prejmer, 
a UNESCO World Heritage Site
The church at Prejmer (Tartlau) was built in the 
Cistercian-inspired early-gothic style between 1241 
and 1250, and was rebuilt between 1512 and 1515. It 
was fortified in the fifteenth and sixteenth centuries, 
making it one of the most powerful peasant fortresses 
in Transylvania. The walls are three to four metres thick 
and twelve metres high. The circular precincts contain 
more than 270 storerooms on four levels, linked by 
wooden stairs. The Holy Cross Church preserves a 
priceless triptych from 1450-60, thought to be the oldest 
in Transylvania, and an organ dating from 1803. 

Biserica fortificată din Prejmer,  
monument UNESCO
Biserica din Prejmer (Tartlau) a fost construită între 
1241 și 1250 în stil gotic timpuriu, de inspirație 
cisterciană, fiind transformată între 1512 și 1515. A 
fost fortificată în secolele XV-XVI, devenind una dintre 
cele mai puternice cetăți țărănești din Transilvania. 
Zidurile au o grosime de 3-4 m și o înălțime de 
12 m. Incinta, de formă circulară, cuprinde peste 
270 de cămări, dispuse pe patru niveluri, între care 
legătura se face prin scări din lemn. Biserica Sf. Cruce 
păstrează un valoros triptic din 1450-1460, considerat 
cel mai vechi din Transilvania, și o orgă de la 1803.



Cascada Tamina
Cascada Tamina, sculptată în 
masivul Piatra Mare de pârâul 
Pietrei Mici, este o înșiruire de 
cinci cataracte, dintre care cea 
mai mare are înălțimea de 10 m.

The Tamina Waterfal
The Tamina Waterfall, carved 
from the Piatra Mare Massif by the 
Piatra Mică stream, is a series of 
five cataracts, the biggest of which 
has a drop of ten metres. 

Peștera Valea Cetății
Un minunat traseu de 3 km 
asigură legătura între Râșnov 
și Peștera Valea Cetății, care 
găzduiește vara concerte de 
muzică clasică.

Valea Cetății Cave
A wonderful three-kilometre 
trail links Râșnov and the Valea 
Cetății Cave, which is the venue 
for concerts of classical music in 
summer.

Accesibil de-a lungul unui traseu marcat cu 
bandă galbenă, care pornește din DN1, din zona 

localităților Timişu de Sus şi Dâmbu Morii, Canionul 
Șapte Scări, săpat în calcarele jurasice din Masivul Piatra 

Mare, este format din șapte scări de metal cu înălțimi 
care variază între 2,5 m și 15 m, de-a lungul pârâului 

Șapte Scări, ale cărui șuvoaie se transformă în perioadele 
ploioase în adevărate cascade. Este situat la altitudinea de 

1.050 m și se întinde pe o lungime de 160 m.
Pentru un plus de adrenalină, combinați drumeția cu un 
traseu cu cea mai lungă tiroliană din țară (3,8 km) sau un 

zbor cu parapanta de pe dealul Bunloc.

Accessible via a trail marked with a yellow band, which 
starts from the DN1, in the area of Timișu de Sus and 

Dâmbu Morii, the Seven Stairs Canyon, carved from the 
Jurassic limestone of the Piatra Mare Massif, has seven 

metal flights of stairs, whose heights vary from 2.5 to  
15 metres, along the Seven Stairs stream, which becomes a 
true cataract in rainy weather. It is situated at an altitude of 

1,050 metres and stretches for 160 metres. 
For an additional shot of adrenaline, combine the 

trail with the country’s longest zip line (3.8 km) or hang-
gliding from Bunloc hill. 



Schi & drumeție în Poiana Brașov
Doar 15 km despart orașul Brașov de unul dintre cele mai 
mari domenii schiabile din țara noastră. Situată la altitudinea 
de 1.030 m, la baza Masivului Postăvaru (1.799 m), Poiana 
Brașov este o populară stațiune de iarnă, cu șapte pârtii de 
schi omologate, cu grade diferite de dificultate, dotate cu 
toate facilitățile moderne (teleschi, telescaun, telecabine, 
telegondolă). Iarna, este luată cu asalt de amatorii de schi, iar 
vara este locul ideal pentru un weekend în mijlocul naturii 
sau pentru a face o drumeție de neuitat pe cărări de munte, 
în mijlocul unor peisaje de vis. Din vârful muntelui se deschid 
panorame superbe asupra Brașovului, Văii Prahovei, Munţilor 
Bucegi şi Ciucaş.

Skiing and hiking in Poiana Brașov
Just fifteen kilometres from Brașov, Poiana Brașov is one of 
the largest and most popular ski resorts in Romania. At an 
altitude of 1,030 metres, at the foot of the Postăvaru Massif  
(1,799 metres), Poiana Brașov has seven ski runs of varying 
degrees of difficulty, and is equipped with every modern facility: 
chairlifts, ski lifts, cable cars, gondola lifts. In winter, the resort 
teems with skiers, while in summer it is the ideal destination for 
a weekend in the midst of nature and for unforgettable walks 
through fairytale scenery. From the top of the mountain there 
are spectacular views of Brașov, the Prahova Valley, the Bucegi 
Mountains, and Ciucaș.

Țara Bârsei – paradisul turismului montan 
Bârsa Land – the paradise of mountain tourism

Stațiunea Predeal
Situat la altitudinea de 1.020-1.160 m și străjuit de culmile 
Pietrei Mari, Postăvarului și Clăbucetului, Predealul s-a 
dezvoltat ca stațiune climaterică după anul 1918. Stratul de 
zăpadă persistă aici aproximativ 100 de zile pe an, deci este 
locul ideal pentru amatorii de sporturi de iarnă. Este dotat cu 
cinci pârtii de schi, cu o lungime totală de peste 7 km, trei 
telescaune și două teleschiuri.

Predeal Resort
Situated at an altitude of 1,020 to 1,160 metres and surrounded 
by the peaks of Piatra Mare, Postăvaru and Clăbucet, Predeal 
developed as a health resort after 1918. There is snow cover 
here for around one hundred days a year, making it the ideal 
destination for winter sports lovers. It has five ski slopes with a 
total length of more than seven kilometres, three chairlifts, and 
two ski lifts. 



De peste zece ani, Festivalul de Reconstituire Istorică 
,,În Numele Trandafirului” dă înapoi roata timpului în 
cetatea Râșnovului, invitându-vă în culisele istoriei mai 

puțin cunoscute. Peste 100 de personaje în costume de 
epocă readuc la viață mai multe episoade istorice, din 

Antichitate până la Al Doilea Război Mondial, astfel că veți 
avea șansa unică de a sta față în față cu daci, romani, celți, 
sarmați, vikingi, bulgari, otomani, dar și cu militari români 

de la 1848 și 1919 până la 1945. Evenimentul include 
prezentări de uniforme militare, echipament militar, 

drapele și armament, demonstrații de tehnică militară 
modernă, instrucție ostășească, lupte și

 ateliere meșteșugărești.

For more than ten years, the In the Name of the Rose 
Historical Reconstruction Festival has turned back the 

wheel of time in Râșnov Castle, inviting you behind the scenes of 
lesser-known historical events. More than one hundred people 

in period costume bring to life historical episodes from Antiquity 
to the Second World War, giving you a unique opportunity to 

come face to face with Dacians, Romans, Celts, Sarmatians, 
Vikings, Bulgarians, Ottoman Turks, and Romanian soldiers from 
1848 and from 1919 to 1945. The event includes presentations of 
military uniforms and equipment, battle flags, and armaments, 

displays of modern military techniques, combat training, 
battles, and crafts workshops. 

Festivalul de Film și Istorii Râșnov (FFIR) 
aduce în „Cetatea Trandafirului”, la sfârșitul lunii 

iulie, 10 zile pline de proiecții de filme cu tematică 
istorică, dezbateri, concerte, spectacole de teatru și 
expoziții. Majoritatea proiecțiilor au loc în aer liber, 
după apusul soarelui, în Grădina Cetății Râșnov, cu 

vedere spre culmile Pietrei Craiului, 
Bucegilor și masivului Postăvaru.

In late July, the Râșnov Film and Histories Festival 
brings to the “City of the Rose” ten days packed with 
screenings of films with a historical theme, debates, 

concerts, theatre performances, and exhibitions. 
Most of the screenings are open-air, after sunset, in the 

Garden of Râșnov Castle, with a view of the peaks 
of Piatra Craiului, Bucegi, and the Postăvaru Massif. 



Folk Rock Fest Piatra 
Craiului, un popular 

festival de muzică rock, 
rock alternativ, indie și 

folk, atrage o mulțime de 
fani pe platoul Plaiul Foii, 
unde a fost amenajată o 

zonă de camping cu 
5.000 de locuri.

Folk Rock Fest Piatra 
Craiului, a popular festival 

of rock, alternative, indie, 
and folk music attracts 

legions of fans to the 
plateau of Plaiul Foii, where 
a five-thousand-tent camp 

site has been laid out. 

C’Art Fest, un festival care a 
căpătat de la an la an amploare, 
aducând în comuna Cristian 
o largă gamă de evenimente 
culturale.

C’Art Fest, a festival that has 
been growing year by year, 
bringing to Cristian commune a 
wide range of cultural events. 



Întinzându-se între culmile Munților Făgăraș 
și cursul mijlociu al râului Olt, Țara Făgărașului 
este una dintre cele mai frumoase zone 
etnografice românești, atestată din 1222 ca 
Terra Blachorum. Încă din timpuri străvechi, 
agricultura și creșterea animalelor au fost 
principalele ocupații ale localnicilor.

Stretching between the peaks of the Făgăraș 
Mountains and the middle course of the Olt 
River, Făgăraș Land is one of Romania’s most 
beautiful ethnographic areas, first recorded 
as Terra Blachorum in 1222. Since ancient 
times, agriculture and animal husbandry 
have been the main occupations here. 

Cetatea Făgărașului
Făgăraș Castle

Cu o istorie de peste șase secole, Cetatea 
Făgărașului, situată la 67 km nord-vest de Brașov, 
oferă imaginea unui remarcabil ansamblu medieval. 
Din secolul al XVII-lea s-a impus ca reședință 
a principilor Transilvaniei și centru politico-
administrativ al marelui domeniu al Făgărașului. Cele 
peste 60 de săli dispuse pe 5 niveluri adăpostesc 
vasta colecție a Muzeului Ţării Făgăraşului „Valer 
Literat“ și Biblioteca Municipală. Fostul șanț de 
apărare care înconjura cetatea a fost umplut cu apă, 
iar de-a lungul lui se plimbă azi familii de lebede. 
După restaurare a fost instituită tradiția schimbării 
gărzilor, pentru recrearea atmosferei medievale de 
odinioară; nu ratați spectacolul, care are loc în fiecare 
sâmbătă și duminică, la ora 11.

With a history of more than seven centuries, Făgăraș 
Castle, 67 kilometres north-west of Brașov, provides 
a remarkable picture of a mediaeval complex. In 
the seventeenth century, it came to prominence 
as the residence of the princes of Transylvania and 
administrative centre of the extensive Făgăraș domain. 
The castle’s more than sixty rooms on five levels house 
the vast collection of the Valer Literat Museum of 
the Făgăraș Land and the Municipal Library. The old 
defensive ditch that surrounded the castle has been 
filled with water and is now home to families of swans. 
After the castle was restored, the tradition of changing 
the guard was revived as a way of recreating the 
atmosphere of mediaeval times; don’t miss the sight, 
which takes place every Saturday and Sunday at 
eleven a.m.





Drăguș Village
Drăguș Village, in the foothills of 
the Făgăraș Mountains, is known in 
German as Drackendorf, or Dragons 
village, a reference to the old legends 
of the Făgăraș Land. In 2018, it 
was granted the status of Cultural 
Village. Its attractions include an 
eighteenth-century church, an old 
mill, an ethnographic museum named 
after Dimitrie Gusti, who conducted 
sociological research in the village 
ninety years ago and recorded local 
songs and customs. Local traditions 
are today preserved by sheepskin 
jerkin maker Dumitru Sofonea, who 
in 2011 was declared a Living Human 
Treasury by UNESCO. 
In late August, after reaping, the 
Festival of the Mace is held, an 
open-air end-of-harvest celebration: 
girls and boys, in groups of twelve to 
symbolise the months of the year, set 
off in a procession through the village 
and are joined by villagers in folk 
costume; from the most beautiful ears 
of wheat a mace is woven, in the form 
of a double cross. 

Moara de la Ohaba
La Ohaba veți găsi cea mai veche 
moară (1873) din Țara Făgărașului 
încă funcțională. A fost transmisă din 
generație în generație de aproape 150 
de ani, păstrându-și piesele originale, 
precum și cele două pietre din 
cremene, una fixă și cealaltă mobilă, 
cu greutatea de peste o tonă, aduse 
de la Lyon. Funcționează exclusiv pe 
baza apei, iar măcinarea se face la 
rece, astfel că procesul durează cel 
puțin trei ore, pentru ca făina să-și 
păstreze toate calitățile. Familia a 
amenajat în complex o pensiune 
rustică, Moara cu noroc.

The mill at Ohaba
At Ohaba you will find the oldest 
(1873) working mill in the Făgăraș 
Land. It was handed down from 
generation to generation for almost 
150 years, preserving its original 
components, as well as two flint 
millstones, one fixed, the other 
mobile, weighing more than a 
tonne, imported from Lyon. The 
watermill grinds the grain for 
at least three hours so that the flour 
will retain all its properties. The 
family has opened a bed and 
breakfast in the mill complex,  
called The Lucky Mill. 

Satul Drăguș
Drăguș Village

Satul Drăguș
Satul Drăguș, de la poalele Munților 
Făgăraș, este cunoscut în germană 
ca Drackendorf – „satul zmeilor”, 
nume care face trimitere la vechile 
legende ale Țării Făgărașului. În 2018 
a primit statutul de „Sat Cultural” al 
României. Printre atracțiile sale se 
numără biserica din secolul al XVIII-lea, 
o veche moară cu pietre, un muzeu 
etnografic dedicat lui Dimitrie Gusti, 
care a făcut cercetări sociologice în 
sat în urmă cu 90 de ani și a înregistrat 
cântece și obiceiuri din zonă. Tradițiile 
locului sunt păstrate și azi de cojocarul 
Dumitru Sofonea, declarat în 2011 de 
UNESCO „Tezaur Uman Viu”. 
În a doua jumătate a lunii august, 
după seceriș, se organizează 
Sărbătoarea Buzduganului, o 
petrecere câmpenească care 
marchează încetarea muncilor de 
câmp: fete și băieți, grupați în cete de 
câte 12, ca simboluri ale lunilor anului, 
pornesc în alai prin sat, pe drum 
alăturându-li-se sătenii, îmbrăcați 
în costume populare; din cele mai 
frumoase spice se face un buzdugan 
în formă de cruce dublă.



Templul Ursitelor de la Șinca Veche
Ansamblul rupestru de pe Dealul Pleșu, la 2 km de satul Șinca 
Veche, este format din cinci încăperi unite prin galerii. Biserica 
are un horn piramidal cu înălțimea de 10 m, scobit din interior, 
asemenea unei cupole întoarse pe dos, prin care se vede cerul 
și pătrund razele soarelui. Pe peretele sălii care adăpostește 
altarul sunt scrijelite Steaua lui David și un simbol Yin-Yang. 
Asociată cu diverse fenomene inexplicabile și mistere, Șinca 
Veche a devenit loc de pelerinaj. Se spune că dorințele puse 
în camera cu cupolă se împlinesc dacă sunt cerute cu inima 
curată.

The Temple of the Fates, Șinca Veche
The manmade caves of Pleșu Hill, two kilometres from Șinca 
Veche, consist of five chambers connected by galleries. The church 
has a ten-metre pyramidal chimney, rather like the mirror image 
of a cupola, through which can be seen the sky and sunlight 
enters. On the wall of the chamber housing the altar are scratched 
the Star of David and a Yin-Yang symbol. Associated with various 
inexplicable phenomena and mysteries, Șinca Veche has become 
a place of pilgrimage. It is said that wishes made in the cupola 
chamber come true if they are made with a pure heart. 

The La Vâltori complex, Lisa
For more than five generations, the Greavu family from Lisa has woven woollen fabrics. Around the first wool-
washing whirlpool in Lisa, established in 1840, an entire complex of traditional installations sprang up over the 
course of time, specialising in the manufacture of heavy woollen rugs. Today, you have the opportunity to visit the 
complex, find out how a vâltoare (whirlpool) works, how strai (as the locals call woollen rugs) are made, and even 
try your hand at the loom. 

Roata de Foc – un obicei al 
comunității din Șinca Nouă, organizat 
la cumpăna dintre iarnă și primăvară, 
înainte de intrarea în postul Paștelui, 
întru purificarea și reînnoirea timpului.

The Wheel of Fire,  
a tradition of the Șinca Nouă 
community, held on the threshold 
between winter and spring, before Lent, 
to purify and renew time. 

Feciorescul de Ticuş, un dans tradițional practicat 
de băieți și bărbați cu vârste între 5 şi 70 de ani în 
localitatea Ticuşu Nou (comuna Comana) din Ţara 
Făgăraşului, la 70 km de Braşov, a fost inclus pe Lista 
Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanității.

The Ticuș Lads’ Dance, a traditional dance performed 
by males aged between five and seventy in Ticușu Nou 
(Comana commune) in the Făgăraș Land, seventy 
kilometres from Brașov, has been included on the 
UNESCO list of Immaterial Cultural Heritage. 

Complexul „La Vâltori” din Lisa
De peste cinci generații, familia Greavu din Lisa se ocupă cu meșteșugul lânii și țesăturilor de lână. În jurul primei 
vâltori din Lisa, înființate pe la 1840, s-a dezvoltat cu timpul un adevărat ansamblu de instalații tradiționale, 
specializat în producerea cergilor mițoase. Astăzi aveți ocazia să-l vizitați ca să aflați cum funcționează o 
vâltoare, cum se prelucrează un „strai” (cum le spun localnicii cergilor) și, eventual, ca să vă încercați măiestria 
la războiul de țesut.



Mănăstirea Brâncoveanu
Brâncoveanu Monastery

Mănăstirea Brâncoveanu, Sâmbăta de Sus
Una dintre cele mai frumoase ctitorii ale domnitorului Constantin 
Brâncoveanu, Mănăstirea Brâncoveanu (1696-1707) este situată 
într-un loc retras și plin de farmec, pe valea râului Sâmbăta, la 
poalele Munților Făgăraș. Dărâmată de habsburgi la sfârșitul 
secolului al XVIII-lea, a fost refăcută după 1926, fiind resfințită în 
1946, în timpul domniei Regelui Mihai, al cărui portret îl puteți 
vedea în tabloul votiv. În cadrul mănăstirii funcționează un renumit 
atelier de pictură pe sticlă; muzeul deține una dintre cele mai vechi 
colecții de asemenea icoane, din secolele XVIII-XIX.

Brâncoveanu Monastery, Sâmbăta de Sus
One of the most famous complexes founded by Constantine Brânco-
veanu, the Brâncoveanu Monastery (1696-1707) is located in a charming, 
out-of-the-way spot in the valley of the Sâmbăta River in the foothills 
of the Făgăraș Mountains. Demolished by the Hapsburgs at the end of 
the eighteenth century, it was rebuilt after 1926 and re-consecrated in 
1946, during the reign of King Michael, whose portrait can be seen in 
the votive painting. The monastery is home to a celebrated studio for 
painting icons on glass; the museum has one of the oldest collections of 
such icons, dating from the eighteenth and nineteenth centuries. 



Biserica fortificată din Cincu
Satul Cincu, întemeiat de coloniștii sași în secolul al XIII-lea 
pe un platou dintre râurile Olt și Hârtibaciu, este dominat 
de o monumentală biserică fortificată, amplasată în vârful 
unei mici coline. În scena Adorația Păstorilor din altar, 
pictorul a imortalizat costume tradiționale ale ciobanilor 
locali. În fața altarului s-a păstrat fântâna cu adâncimea 
de 14 m, săpată pentru ca sătenii să aibă asigurată o 
sursă de apă în caz de asediu. Complexul include și o 
mică încăpere numită Temnița matrimonială, unde erau 
aduși soții care nu mai reușeau să se înțeleagă; nevoiți 
să împartă un singur pahar, o singură lingură, o singură 
furculiță și un singur pat, aceștia erau ținuți aici până ce 
găseau o cale de împăcare. Timp de 150 de ani în Cincu 
nu s-a înregistrat niciun divorț!

The fortified church at Cincu
Cincu village, founded by Saxon colonists in the thirteenth 
century on a plateau between the rivers Olt and Hârtibaciu, 
is dominated by a monumental fortified church set at the top 
of a small hill. In the Adoration of the Shepherds depicted 
on the altar, the painter immortalised the traditional 
costume of local shepherds. In front of the altar, there is a 
fourteen-metre-deep well, dug so that the villagers would 
have a secure source of water in case of siege. The complex 
also includes a small chamber named the Matrimonial 
Dungeon, where husbands and wives who failed to get 
along were brought; forced to share a single glass, a single 
spoon, a single fork and a single bed, they were held here 
until they were reconciled. In the last 150 years, there has 
not been a single divorce in Cincu!

Cincșor, fratele mai mic al 
Cincului, aflat la doar 9 km 
distanță, are de asemenea 
o biserică fortificată, în stil 
gotic, din secolul al XV-lea.

The younger brother of Cincu, 
Cincșor is just nine kilometres 
away and has its own gothic 
fortified church from the fif-
teenth century. 

Biserica evanghelică-luterană din 
Hălmeag (secolele XIII-XV), în a cărei 
curte a fost instalat bustul împărătesei 
Elisabeta (Sissi)

The Lutheran-Evangelical Church of 
Hălmeag (thirteenth-fifteenth century), 
in whose yard stands a bust of the 
Empress Elisabeta (Sissi).



Cobor Ecological Farm
Surrounded by meadows, fields, and beech forests, Cobor 
village is perfect for ecological farming and horse breeding. 
The Carpathia Foundation today farms an area of more than 
five hundred hectares, using ancient methods to cultivate 
native varieties of vegetable. 

The Șona Pyramids
The eight grassy tumuli at Șona, called the Guruieți 
by locals, are shrouded in a halo of mystery. Old tales 
say that they were built by giants in ancient times, but 
historians think that they are most likely funeral mounds, 
like those in which the Celts and Scythians buried their 
chieftains. The mystery draws tourists in search of 
curiosities to Șona. 

Piramidele de la Șona
Cele opt movile înverzite de la Șona, numite de localnici 
Guruieți, sunt învăluite într-o aură legendară. Poveștile din 
bătrâni pretind că sunt opera unor uriași din vechime, însă 
istoricii tind să creadă că ar fi vorba mai degrabă de niște 
tumuli funerari, asemănători celor sub care celții și sciții își 
îngropau căpeteniile. Misterul lor îi atrage la Șona pe turiștii 
amatori de curiozități.

Ferma ecologică Cobor
Înconjurat de pajiști, pășuni și dealuri cu păduri de fag, satul 
Cobor este perfect pentru practicarea agriculturii ecologice 
și creșterea cailor. Fundația Carpathia administrează azi 
o suprafață de peste 500 ha, unde sunt folosite exclusiv 
practici arhaice de agricultură pentru cultivarea soiurilor 
autohtone de legume.



Founded in 1874, on the Brukenthal Eastate, and administered by 
the National Department of Forests, the stud farm at Sâmbăta de 
Jos has more than 150 thoroughbred Lipizzaner horses, descended 
from seven bloodlines. Visit the stables to see the stallions, mares 
and foals. In the museum and gallery, you will be able to find out 
more about this breed of horse. 

Herghelia de la Sâmbăta de Jos
Sâmbăta de Jos Stud Farm

Înființată în 1874 pe domeniul Brukenthal și administrată de 
Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva, herghelia de la Sâmbăta 
de Jos cuprinde peste 150 de cai de rasă lipițană, provenind din 
șapte linii de sânge. Vizitați grajdurile pentru armăsari, iepe și 
mânji, galeria-muzeu, în care veți afla mai multe despre această 
rasă, baza pentru antrenament și baza de agrement.



Cohalmul (sau Rupea) este al 
cincilea scaun săsesc înființat la 
începutul secolului al XIII-lea în 
vechiul Ținut Crăiesc (Königsboden, 
Fundus regius).

Cohalm, or Rupea, is the fifth 
Saxon seat founded in the old 
King’s Land (Königsboden, 
Fundus regius) in the thirteenth 
century. 

Cetatea țărănească Rupea
Rupea peasant fortress

Înălțându-se spectaculos în vârful unui pinten din bazalt, la 65 km de 
Brașov, Cetatea de pe Dealul Cohalmului a fost construită ca loc de refugiu 
pentru satele din zonă, fiind extinsă în secolele XIV-XVII. În urma amplelor 

lucrări de restaurare dintre anii 2009 și 2013 a fost readusă la strălucirea 
de odinioară. Au fost refăcute zidurile de incintă și cele patru turnuri și a 

fost construit un drum de acces modern. În urma cercetărilor arheologice 
a reieșit că pe aceste locuri s-a aflat o cetate dacă (dava) – Rumidava sau 

Ramidava, peste care romanii au construit un castru – Rupes.



Rising spectacularly atop a basalt spur sixty-five kilometres from Brașov, 
the Fortress on Cohalm Hill was built as a place of refuge for the villages of 
the area and was extended from the fourteenth to seventeenth centuries. 
Restoration work between 2009 and 2013 brought back the fortress’s former 
glory. The defensive walls and four towers were rebuilt and a modern access 
road was constructed. Archaeological research has revealed that there was 
a Dacian fort (dava) on the site, Rumidava or Ramidava, on top of which the 
Romans built a castrum called Rupes. 



Racoș Volcano and the Emerald Lake
The eruption of Racoș a million years ago was the last 
volcanic activity in the area of what is now Romania. Today, 
the Perșani Geopark, the area around the extinct volcano, 
in which scarlet volcanic rocks alternate with expanses of 
brown pumice, slag, and solidified ash and lava, offers a 
landscape unique in all of Romania, comparable with the 
area around Mount Etna. Like the Emerald Lake, the Basalt 
Columns, which rise to twelve metres, were formed as a 
result of the workings in the old quarry where volcanic stone  
used to be mined.

Vulcanul de la Racoș & Lacul de Smarald
Erupția vulcanului de la Racoș, în urmă cu un milion 
de ani, a constituit ultima activitate vulcanică de pe 
teritoriul României. Azi, Geoparcul Perșani, zona din jurul 
acestui vulcan stins, în care rocile vulcanice în nuanțe 
stacojii alternează cu întinderile brune de piatră ponce, 
zgură, cenușă și lavă întărită, oferă un peisaj unic în țară, 
comparat cu cel din zona vulcanului Etna. Coloanele de 
Bazalt, care ating înălțimea de 12 m, s-au format, la fel 
ca și Lacul de Smarald, în urma exploatărilor din fosta 
carieră de piatră vulcanică.



Dopca Gorges
Formed more than one hundred million years 
ago along the valley that cuts across the 
Perșani Mountains, the Dopca Gorges form 
the ideal setting for a gentle five-kilometre 
walk in the countryside. Dopca, consisting 
of crags alternating with forests of beech, 
hornbeam and oak, has been declared a 
protected area thanks to the importance of 
its geology, geomorphology, flora, landscape, 
and forests. 

Stejarul de la Mercheașa
La mai puțin de 2 km de satul Mercheașa, un 
stejar (Quercus robur) secular, cu înălțimea 
de peste 21 m, circumferința de 9,3 m și o 
venerabilă vârstă, estimată la 900 de ani, a 
supraviețuit ca un martor cheie al tumultuoasei 
istorii a Transilvaniei, „țara de dincolo de păduri”. 
„Bătrânul Carpaților”, așa cum l-au botezat 
localnicii, există încă de pe vremea când pe 
aceste locuri au sosit primii coloniști sași!

The Mercheașa oak
Less than two kilometres from Mercheașa 
village, a centuries-old oak (Quercus robur), 
more than twenty-one metres tall, 9.3 metres in 
circumference, and estimated to be nine hundred 
years old, has witnessed the tumultuous history 
of Transylvania, the “land beyond the forest.” 
The Old Man of the Carpathians, as locals call 
him, has been alive since the days when the first 
Saxon colonists set foot here!

Castelul Sükösd-Bethlen din Racoș este 
un remarcabil ansamblu de arhitectură 
renascentistă târzie din secolele XVI-XVII.

Sükösd-Bethlen Castle in Racoș is a remarkable 
late-Renaissance architectural complex of the 
sixteenth to seventeenth centuries. 

Cheile Dopca
Formate în urmă cu peste 100 de milioane 
de ani de-a lungul Văii Mari care taie Munții 
Perșani, Cheile Dopca sunt locul ideal 
pentru o drumeție ușoară în natură, de-a 
lungul a 5 km. Zona, formată din stâncării 
alternând cu păduri de fag, carpen ori 
stejar, a fost declarată arie protejată de 
importanță geologică, geomorfologică, 
floristică, peisagistică și forestieră.



Biserica fortificată din Homorod
Satul Homorod a conservat o puternică cetate țărănească, datând din secolul 
al XIII-lea, având în centru o biserică, care spre deosebire de restul bisericilor 
fortificate transilvănene, cu trei nave, este de tip sală, în stil romanic. Complexul 
este prevăzut cu dublă incintă, turnuri pe colțuri, zwinger și drum de strajă.

The fortified church at Meșendorf
Originally built in the Romanic style in the fourteenth century, the fortified 
complex at Meșendorf was later rebuilt in the early gothic style. The altar 
triptych dates from 1653, the galleries from 1701, and the organ from 1765, 
built by Johannes Hahn of Sibiu. 

Haferland Week
Every summer, this colourful festival sets out to revitalise Transylvania’s Saxon 
heritage, promoting Saxon traditions and culture through concerts, art workshops, 
exhibitions of paintings, brunches featuring Saxon specialities, and a traditional 
Saxon ball.

The fortified church at Homorod
The village Homorod has preserved a strong peasant fortress dating from the 
thirteenth century, at the centre of which there is a church in the Romanic style, 
unlike other fortified Transylvanian churches, which have three naves. The complex 
has a double ring of walls, corner towers, a zwinger, and battlements. 

Biserica fortificată din Meșendorf
Inițial construit în secolul al XIV-lea în stil romanic, acest complex 
fortificat din Meșendorf a fost transformat ulterior în stil gotic timpuriu. 
Altarul triptic datează din 1653, galeriile, din 1701, iar orga a fost 
realizată de Johannes Hahn din Sibiu în 1765.

Fărșang – the carnival before the 
beginning of Lent is one of the  
most picturesque traditions of the 
Apața.

Fărșangul – Carnavalul dinainte de 
începerea postului Paștelui, una dintre 
cele mai pitorești tradiții ale comunității 
maghiare din Apața

Săptămâna Haferland
Fiecare vară aduce acest festival plin de culoare care și-a propus să revitalizeze 
moștenirea saxonă a Transilvaniei, promovând tradițiile și cultura sașilor prin 
concerte, ateliere de artă, expoziții de pictură, brunch-uri cu specialități săsești 
și tradiționalul bal săsesc.



One of Transylvania’s most enchanting villages, Viscri has conserved numerous examples of Saxon-type 
architecture, characterised by the alignment of their pastel-hued façades with the street, their frontons, and 
their large, arched gateways. The old-fashioned atmosphere and wild landscapes of Viscri have delighted 
Prince Charles, the heir to the throne of England, who has bought a number of properties in the area and 
founded the Mihai Eminescu Trust, a foundation that has restored numerous historic buildings. This has led 
to an upsurge in rural tourism, and there are now a host of pensions fitted out in the traditional style, where 
you can sample dishes made according to ancestral recipes and discover the secrets of traditional crafts. 
Today, the village attracts thirty thousand tourists annually. 
The fortified church of Viscri, with its two rings of defensive walls and five towers, is a UNESCO World 
Heritage Site. 

Satul Viscri
Viscri village

Unul dintre cele mai fermecătoare sate din Transilvania, Viscri a conservat numeroase exemple de 
arhitectură tipic săsească, caracterizată prin alinierea fațadelor pastelate direct la stradă, prezența 
frontoanelor și a porților mari boltite. Atmosfera arhaică și peisajele sălbatice l-au fermecat pe Prințul 
Charles, moștenitorul Coroanei Britanice, care a cumpărat mai multe proprietăți în zonă și a înființat 
Mihai Eminescu Trust, fundația care a demarat lucrări de restaurare a mai multor monumente de 
patrimoniu. Ceea ce a dat avânt agroturismului, astfel că între timp au apărut o mulțime de pensiuni 
amenajate în stil tradițional, unde veți avea ocazia să degustați preparate gătite după rețete ancestrale 
și să aflați tainele meșteșugurilor tradiționale. Astăzi, satul atrage 30.000 de turiști în fiecare an.
Biserica fortificată din Viscri, înconjurată de o dublă incintă și protejată de cinci turnuri de apărare, face 
parte din Patrimoniul Mondial UNESCO.



La doar 45 km de Brașov, la limita dintre 
județele Brașov, Buzău, Covasna și Prahova, 
se afla în perioada medievală granița dintre 
Transilvania și Țara Românească. Fostul pichet 
grăniceresc, situat inițial în zona vechii cetăți 
ridicate de Cavalerii Teutoni în secolul al XIII-lea, 
a fost mutat, după înglobarea Transilvaniei în 
Imperiul Habsburgic (1699), mai jos, într-un 
punct în jurul căruia s-a dezvoltat localitatea 
Vama Buzăului de azi, al cărei nume atestă rolul 
ei de punct vamal.

Just forty-five kilometres from Brașov, on 
the boundary of Brașov, Buzău, Covasna 
and Prahova counties, the old border 
between Transylvania and Wallachia once 
stretched. The old border post, originally 
sited near the old fortress built by the 
Teutonic Knights in the thirteenth century, 
was moved, after Transylvania became part 
of the Habsburg Empire in 1699, to the spot 
around which the town of Vama Buzăului 
(Buzău Customs Post) was to spring up. 

Pasul Tabla Buții (Pasul Tătarilor)
Tabla Buții Pass (Tartars Pass)

Situated at 1,340 metres above sea level in the 
Tătaru Mountains of the Eastern Carpathians, 
the pass links Vama Buzăului in Brașov County 
with Cerașu in Prahova County, thereby 
connecting Transylvania to Muntenia. In the 
thirteenth century, the Teutonic Knights built a 
castle here, Cruceburg, whose ruins can still be 
seen today, two hundred metres north of Crucea 
Mandii peak. In 1916, during the First World War, 
there was heavy fighting in the area between 
the German and Romanian armies, and in 
memory of the fallen heroes who gave their lives 
here there is a cemetery and monument. Every 
year, on 6 August, a special ceremony is held to 
commemorate the war dead. 

Această trecătoare situată la altitudinea 
de 1.340 m în Munții Tătaru din Carpații 

Orientali leagă Vama Buzăului din Brașov 
de localitatea Cerașu din Prahova, unind 

astfel Transilvania de Muntenia. În secolul al 
XIII-lea, Cavalerii Teutoni au construit aici o 
cetate – Cruceburg, ale cărei ruine mai pot 

fi văzute la 200 m nord de vârful Crucea 
Mandii. În 1916, în timpul Primului Război 

Mondial, în zonă s-au purtat lupte grele 
între armata germană și cea română, iar în 

amintirea eroilor care și-au dat viața aici au 
fost amenajate un cimitir și un monument. 
În fiecare an, pe data de 6 august are loc o 

ceremonie specială dedicată lor.



Valea Zimbrilor Reserve
More than twenty European 
bison live on this ten-hectare 
reserve, founded in 2008, 
which aims, along with other 
such centres around the 
country, to repopulate the 
Carpathian Mountains with 
this species on the brink of 
extinction. 

Cele două culmi principale 
ale Masivului Ciucaș – 
Bratocea și Gropșoarele-
Zăganu – prezintă formațiuni 
stâncoase cu forme 
fantastice: Tigăile Mari și 
Mici, David și Goliat, Mâna 
Dracului, Tesla etc.

The two main peaks of the 
Ciucaș Massif – Bratocea 
and Gropșoarele-Zăganu – 
feature fantastically shaped 
rock formations: Tigăile 
Mari, Tigăile Mici, David and 
Goliath, the Devil’s Hand, 
Tesla, and others. 

Cascada Urlătoarea
Mai puțin celebră decât sora ei 

omonimă din Munții Bucegi, 
Cascada Urlătoarea din Vama 

Buzăului constă într-o înșiruire 
de șuvoaie de apă, care se 

sparg de stânci, oferindu-vă 
ocazia unică de a le însoți 

cursul de-a lungul câtorva zeci 
de metri.

Urlătoarea Waterfall
Less famous than the 
waterfall of the same name 
in the Bucegi Mountains, the 
Urlătoarea of Vama Buzăului 
is a stream that breaks over 
the rocks, providing you with 
the unique opportunity to 
follow its course for dozens 
of metres. 

Rezervația Valea Zimbrilor
Peste 20 de zimbri trăiesc 

în această rezervație cu 
suprafața de 10 hectare, 

înființată în 2008, care își 
propune să contribuie, alături 
de celelalte centre din țară, la 
repopularea Munților Carpați 

cu această specie aflată în 
pericol de dispariție.



Tiroliană în Canionul Șapte Scări 
și Cheile Râșnoavei
La Șapte Scări puteți încerca 
cea mai lungă tiroliană din țară, 
cu lungimea de 3,8 km. Au fost 
amenajate 37 de trasee (23 pentru 
adulți și 14 pentru copii), cel mai 
lung cu lungimea de 273 m, iar cel 
mai scurt, de 47 m.

The Seven Stairs Canyon zip line and 
the Râșnoavei Gorges
In Seven Stairs you can attempt Roma-
nia’s longest zip line, which stretches for 
3.8 kilometres. There are thirty-seven 
trails here (twenty-three for adults and 
fourteen for children), the longest being 
273 metres in length, the shortest forty-
seven metres. 

Ecodestinații
Eco destinations

Culoarul Rucăr-Bran
Civilizația pastorală și-a lăsat amprenta asupra 
Culoarului Rucăr-Bran, o zonă presărată cu măguri, 
curmături și dealuri ce par desprinse dintr-un basm 
și străjuită, de o parte, de Munții Piatra Craiului, iar de 
cealaltă parte, de Munții Bucegi. Sate precum Șirnea, 
Cheia, Măgura, Peștera, Fundata, Fundățica, Drumul 
Carului, Ciocanu, Podu Dâmboviței și Dâmbovicioara 
au început să concureze serios stațiuni montane 
renumite. Lucru remarcabil, acestea și-au păstrat 
intactă cultura rurală, în ciuda boom-ului turistic.

The Rucăr-Bran Corridor
Pastoral culture has left its mark on the Rucăr-Bran 
Corridor, an area dotted with hills and knolls that 
looks like it came from a fairytale, flanked on one side 
by the Piatra Craiului Mountains and on the other by 
the Bucegi Mountains. Villages such as Șirnea, Cheia, 
Măgura, Peștera, Fundata, Fundățica, Drumul Carului, 
Ciocanu, Podu Dâmboviței, and Dâmbovicioara 
now rival the well-established mountain resorts. 
Remarkably, they have preserved their rural culture 
intact, despite the tourist boom. 



Cycling in the Piatra Craiului 
National Park
In the Piatra Craiului National 
Park, there are eleven marked 
cycling trails, stretching for a 
total of 264 kilometres. The 
ideal time to explore them is 
between April and October. 

Parapantă și paragliding 
de pe Vf. Bunloc

Pe dealul de la Bunloc, 
situat la altitudinea de 
1.185 m, la doar 8 km 

sud de Brașov, există o 
bază pentru zboruri cu 

parapanta.

Paragliding from 
Bunloc Hill

On Bunloc Hill, 1,185 
metres above sea level 

and just eight kilometres 
from Brașov, there is a 

paragliding base. 

Alpinism și escaladă în 
Prăpăstiile Zărneștilor & 

Masivul Piatra Craiului
Spectaculoasele chei  
săpate pe o lungime 

 de 2 km în partea de nord-
est a masivului  

Piatra Craiului sunt 
ideale pentru practicarea 

alpinismului, cățărării și 
escaladei. Vă aflați în inima 

Parcului Național Piatra 
Craiului, într-una dintre 
cele mai sălbatice zone 

din Europa, cu vârfuri ce 
depășesc frecvent 2.000 m, 

cel mai înalt fiind La Om  
(sau Piscul Baciului), care 

atinge 2.237 m. Această 
„cetate de stâncă”, a cărei 

creastă se întinde pe 25 km, 
este luată cu asalt de  

alpiniștii dornici de 
adrenalină.

Mountaineering and rock 
climbing in the Zărnești chasms 
and the Piatra Craiului Massif
The spectacular gorges 
carved from the north-east 
side of the Piatra Craiului 
Massif for a distance of 
two kilometres are ideal 
for mountaineering and 
rock climbing. Here, you are 
at the heart of the Piatra 
Craiului National Park, in 
one of Europe’s most pristine 
wildernesses, with peaks 
that often soar to more 
than two thousand metres, 
the tallest being La Om 
(or Piscul Baciului), which 
reaches 2,237 metres. This 
“fortress of stone,” whose 
crest stretches for twenty-five 
kilometres, is highly popular 
with adrenaline-seeking 
mountaineers. 

Turism activ
Active tourism

Cicloturism în Parcul 
Național Piatra Craiului
În Parcul Național Piatra Craiu-
lui au fost marcate 11 trasee 
de cicloturism, cu o lungime 
totală de 264 km. Perioada 
ideală pentru a le străbate 
este între lunile aprilie și 
octombrie.



Activități pentru copii
Children’s recreation

ZOO
Amplasată în 
mijlocul naturii, 
Grădina Zoologică 
cuprinde peste 
300 de animale din 
70 de specii, fiind 
una dintre cele mai 
populare atracții 
din județ destinate 
copiilor.

ZOO
Located in the 
middle of nature, 
the Zoological 
Garden has more 
than three hundred 
animals of seventy 
species, and is one 
of the county’s most 
popular destinations 
for children. 

SuperLand
În zona Bartolomeu 
se află Superland, 
cel mai mare loc de 
joacă din România, 
care se întinde pe 
17.000 m2, incluzând 
un cinematograf 
8D, Luna Park (cu un 
carusel, un pendul și 
mașini zburătoare), 
un simulator de schi 
și peste 50 de alte 
atracții pentru copii.

SuperLand
Located in the Bartolomeu 
area, SuperLand is the 
largest playground 
in Romania, covering 
seventeen thousand 
square metres and 
featuring an 8D cinema, 
Luna Park (with a 
carousel, pendulum, and 
flying machines), a ski 
simulator, and more than 
fifteen attractions for 
children. 

Parc Aventura
16 trasee cu grade de 
dificultate progresivă, 
amenajate pe o 
suprafață de 3 ha, plus 
trei tiroliene care trec 
pe deasupra lacului 
central. Locul perfect 
pentru iubitorii de 
sport, adrenalină și 
relaxare. 

Aventura Park
Sixteen trails of 
progressive difficulty, 
covering an area of 
three hectares, plus 
three zip lines over 
the central lake. The 
perfect place, whether 
you are looking for 
adrenaline or just 
relaxation. 

Planetarium
Part of the Zoological 
Garden, the recently 
opened planetarium 
is Romania’s largest, 
with facilities of the 
highest standard, 
which allow 
children to enjoy the 
memorable experience 
of a virtual journey 
through the cosmos. 

Planetariu
În cadrul Grădinii 
Zoo a fost inaugurat 
de curând cel mai 
mare planetariu din 
țară, cu dotări la cele 
mai înalte standarde, 
unde cei mici se pot 
bucura de experiența 
memorabilă a unei 
călătorii virtuale în 
spațiul cosmic.



Dino Parc Râșnov
Situat în apropierea Cetății 
Râșnov, Dino Parc cuprinde 
100 de dinozauri în mărime 
naturală, un cinematograf 9D, 
un cinematograf 360°, trasee 
de aventură, un labirint laser,  
și multe zone interactive. Aici 
este reprodus în premieră cel 
mai mare animal zburător 
din lume – Hatzegopteryx 
Thambema, descoperit în 
Țara Hațegului, și cel mai 
mare dinozaur din lume – 
Seismosaurus, cu lungimea 
de 45 m.

Aquatic Paradise, 
Brașov
The complex features six 
indoor swimming pools, 
two outdoor swimming 
pools, toboggans, a sauna, 
a jacuzzi, a relaxation den, 
an indoor football pitch, 
a sand volleyball court, 
restaurants, and beer 
gardens. 

Paradisul Acvatic, 
Brașov

Complexul include 
șase piscine interioare 

și două piscine în 
aer liber, tobogane, 

saună, jacuzzi, o grotă 
de relaxare, un teren 

de fotbal acoperit, un 
teren de volei pe nisip, 

restaurante și terase.

Râșnov Dino Parc 
Located near Râșnov Castle, 
Dino Park features one 
hundred life-size dinosaurs, 
a 9D cinema, a 360-degree 
cinema, an adventure trail, a 
laser labyrinth, and numerous 
interactive zones. For the first 
time ever, the world’s largest 
flying creature is reproduced 
here: Hatzegopteryz 
Thambema, discovered in 
the Hațeg Land, and the 
world’s largest dinosaur: 
Seismosaurus, which was 
forty-five metres long. 

Echitație copii
Numeroase centre de 
echitație din județ oferă 
plimbări călare la pas, 
trap și galop pentru 
copii, precum și lecții 
individuale de călărie 
pentru începători.

Children’s riding
The county’s 
numerous riding 
centres provide 
horse-drawn carriage 
rides for children 
and individual riding 
lessons for beginners.

Zărnești Wolf 
Park and 
Fundățica Tree 
Adventure Park
Adventure parks 
with tree climbing 
trails and zip lines, 
perfect places to 
have fun in the 
midst of nature. 

Wolf Park 
Adventure din 
Zărnești și Tree 
Aventura Park 
Fundățica
Parcuri de aventură 
cu trasee de 
cățărare în copaci 
și tiroliene. Locul 
perfect de distracție 
în mijlocul naturii.



News Caffe – Centrul de Informare 
Turistică Brașov
Brașov, bulevardul Eroilor nr. 8
Tel.: +40 742 800 100
Email: caffe.news@yahoo.com

Centrul Național de Informare și 
Promovare Turistică (CNIPT) Poiana 
Brașov
Poiana Brașov, strada Poiana Soarelui nr. 138
Tel.: +40.268.327 298
Website: www.poianabrasovinfoturist.ro
E-mail: cnipt@brasovcity.ro

CNIPT Făgăraș
Făgăraș, strada Republicii nr. 3
Tel.: +40 268.210 000
Website: www.turism-fagaras.ro
E-mail: cnipt@primaria-fagaras.ro

CNIPT Ghimbav 
Ghimbav, strada Lalelei nr. 9
Tel.: +40 371.124 946
Website: www.ghimbav-info.ro
E-mail: office@ghimbav-info.ro

Centre de informare turistică din județul Brașov
Tourist Information Centres in Brașov County

CNIPT Predeal
Predeal, bulevardul Mihail Săulescu nr. 127
Tel./Fax: +40 268.455 330
Website: www.predeal.ro
E-mail: info@predeal.ro

CNIPT Râșnov
Râșnov, strada Cetății FN
Tel.: +40 368.002 494
E-mail: contact@cniptrasnov.ro

CNIPT Zărnești
Zărnești, strada Tiberiu Spârchez nr. 12A
Tel.: +40 0368.003 376
Email: contact@visitzarnesti.ro

Centrul Local de Informare 
Turistică Feldioara 
Feldioara, strada Octavian Goga nr. 87
Tel.: +40 0268.265 075

Brașov Tourism App – 
Ghid turistic digital

Explorați mai departe județul Brașov descărcând aplicația:
Explore Brașov further by downloading the application:


