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O ştii ca zona satelor cu biserici fortificate din 
Transilvania, leagănul culturii săseşti din România, 
unul dintre locurile româneşti preferate de Prinţul 
Charles de Wales. Cu siguranță știi că aici găseşti 
monumente parte a Patrimoniului UNESCO (Bier-
tan, Saschiz, Valea Viilor sau Viscri). 
Poate știi că e o arie protejată Natura 2000, unde 
cuibăresc mii de specii de păsări ce te încântă cu 
triluri felurite sau ca o regiune cu terenuri agricole 
cu înaltă valoare naturală (High Nature Value 
Farms), cu biodiversitate extrem de variată, în care 
sunt păstrate practicile agricole tradiționale. 
Străjuită de râurile Târnava Mare, Hârtibaciu și 
Olt, DESCOPERĂDESCOPERĂ destinația pentru ecoturism 

Colinele Transilvaniei și ale sale peisaje, pe cât de 
variate, pe atât de încântătoare: glimee, acvile şi 
urşi, biserici fortificate şi sate desprinse din cărţile 
de poveşti. ÎNCEARCĂ  ÎNCEARCĂ mâncare bună, simplă și 
sănătoasă, făcută din ingrediente locale. SIMTESIMTE 
viața satului alături de meşteşugari, poveşti, legen-
de şi tradiţii populare. RESPIRĂRESPIRĂ natura sălbatică şi 
BUCURĂ-TEBUCURĂ-TE de clipe tihnite în cea mai mare arie 
protejată continentală Natura 2000 din România. 

Îți dăm toate ingredientele pentru a descoperi Co-
linele Transilvaniei în ritmul tău și a avea o vacanță 
de neuitat!

Bine ai venit 
în Colinele 

Transilvaniei!

www.colinele-transilvaniei.ro

Dezvoltarea destinației 
de ecoturism Colinele 
Transilvaniei este 
finanțată prin intermediul 
programului „Green 
Entrepreneurship – 
Dezvoltarea Destinațiilor 
de Ecoturism din 
România”, un program 
comun al Romanian-
American Foundation 
și Fundația pentru 
Parteneriat, susținut de 
Asociația de Ecoturism 
din România.

Text:  
Cristina Iliescu, Florentina 
Florescu, Simina Manea

Design grafic & DTP:  
Diana Ioana Bobeș

Realizat de Unitatea de 
Management a Destinației 
Colinele Transilvaniei,
Aprilie 2021 
Colinele Transilvaniei este o 
iniţiativă a 
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Respiră aer curat, bine oxigent, bucură-te de prive-
liști și de amintiri inedite. Urmărește zborul acvilei 
ţipătoare mici, ascultă ciocănitorile sau trilurile 

miilor de păsări, privește încântat saltul graţios al că-
prioarelor. Caută un stejar multisecular, îmbrăţișează-l 

și lasă-l să îţi spună poveștile sale. Miroase florile de câmp, 
gustă bucate direct de la sursă, vizitează gospodăriile și stai 
de vorbă cu oamenii locului.
ECHIPAMENT RECOMANDAT: sursă de hidratare, pălărie/ 
sapcă, încălţăminte adecvată (ghete, bocanci de drumeție), 
îmbrăcăminte adecvată pentru plimbări pe teren accidentat 
în natură, cremă de protecție solară, soluție repelentă pentru 
insecte, clopoțel, trusă de prim ajutor, busolă, hartă 

ADMIRĂ NATURA LA PAS

ÎNCEARCĂ NATURA ÎN CAIAC!

Străbate ultimul peisaj autentic 
medieval din Europa la pas, la trap, 
la pedale sau la padele

Zonele cu lacuri, râurile și lunca Oltului sunt un paradis pentru iubitorii de sporturi 
de apă nemotorizate, încă puțin cunoscute. Vino să descoperi zone încă sălbatice, 
departe de tumultul destinațiilor turistice aglomerate, în care vei putea vâsli în liniște, 
admirând natura din jur. Este necesar să știi să înoți.
ECHIPAMENT RECOMANDAT: haine impermeabile, cască de protecție, vestă de salva-
re sau de flotabilitate

Descoperă NATURA
Fii activ în Colinele Transilvaniei!

Peste 500 de km de trasee marcate te ajută să descoperi Colinele  
Transilvaniei pe două roţi și să rămâi în formă, prin foarte multă mișcare. 

Nivel de dificultate al traseelor: mediu 
Ia o harta cu tine, îți recomandăm Harta Zenith Maps - o poţi procura de la centrul de infor-

mare din Saschiz sau o poți comanda pe www.zenithmaps.com sau la colineletransilvaniei@gmail.com
Track-uri GPS sunt disponibile pe website-ul destinaţiei: www.colinele-transilvaniei.ro, pe Wikiloc, 
AllTrails, ViewRanger și Komoot.
ECHIPAMENT RECOMANDAT:  bicicletă MTB, cască, vestă reflectorizantă, pelerină de ploaie, mini trusa 
de scule, kit reparație pană, pompă, sursă de hidratare semnificativă, cameră de rezervă pentru bicicletă, 
încălțăminte adecvată, ochelari de soare, cremă de protecție solară, soluție repelentă pentru insecte, 
trusă de prim ajutor, busolă, hartă.
ÎNCHIRIERE BICICLETE: Cu minim 24 de înainte. Găsești lista completă și date de contact pe 
www.colinele-transilvaniei.ro/bike-renting 

RESPIRĂ NATURA PE BICICLETĂ

IMPORTANT DE 
ȘTIUT: 

Alege plimbarea în 
natură alături de 
prieteni și/sau fa-
milie. Un grup este 
mai ușor de evitat 
de către animalele 
sălbatice. Folosiți 
îmbrăcăminte și 
echipament adec-
vate. Informează-te 
asupra vremii 
înainte de a pleca 
la drum. 

Detalii aici: www.colinele-transilvaniei.ro/local-organizations
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Centru închiriere 
biciclete

Închiriere 
caiace

Legendă
Dacă vrei să te bucuri 
de natură însoțit de 
prietenul patruped, 
îți sugerăm să îl ții 

în lesă pentru a evita 
întâlniri nefericite 

cu câinii ce păzesc 
stânele de oi.
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traseul ”Mocăniței”

Traseu circuit cu pornire și întoarcere 
în Sibiu. Partea cea mai frumoasă 
a traseului merge în paralel cu râul 
Hârtibaciu și calea ferată îngustă a 
”Mocăniței”. Aici putem întâlni pajiști 
înflorite pline cu fluturi multicolori fiind 
acompaniați de cântecele variate ale 
păsărilor.

      2 - 6 persoane
         4 - 6 ore
      Cu minim 3 zile înainte
       La cerere
      Română, engleză, germană

Preț:   60 Euro / persoană pentru 2 
participanți

           45 Euro / persoană pentru grup de 
3-6 participanți

Servicii incluse
Ghid specializat, biciclete trekking
Echipament
Haină confortabilă pt o tură de 6 ore cu 
bicicleta, un mic bagaj cu min. 1L apă/
pers, sandwich/snack, haină de ploaie/
vânt  
Segment de public
Tineri, Adulți, Familii cu copii, Seniori
Cu cine? 
NatureGuide.ro  

  info@natureguide.ro 
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Drumeţie pe Via 
Transilvanica şi 
masă la Stâna de 
pe Coline

Weekend warrior 
cycling tour

Descoperă împrejurimile Mălâncravului, 
pajiștea cu stejari seculari de lângă stâna din 
Florești, bucate simple și tihna ardelenească.  
Punctul de întâlnire e la biserica fortificată 
din Mălâncrav. În drumeţia noastră vom 
descoperi biodiversitatea locală, vom povesti 
despre comunitate. La Stâna de pe coline îi 
vom cunoaşte pe Florin şi familia sa, ce ne vor 
întâmpina cu delicioasele produse realizate la 
mica lor fermă. 

      4 - 15 persoane
         7 ore
      Cu minim 3 zile înainte
       La cerere
      Română, engleză, franceză, spaniolă

Preț:   Între 90 şi 190 Lei/ persoană (în funcţie 
de numărul de participanţi) 

Servicii incluse
Ghid, vizită la biserica fortificată din Mălâncrav 
şi masă la stână. 
Echipament
Haine lejere de drumeţie, ghete de trekking, 
pălărie de soare, cremă de soare, umbrelă/ 
pelerină, sticlă cu apă   
Segment de public
Adulți, Familii cu copii, Tineri
Observații
Copiii până la vârsta de 12 ani plătesc 
jumătate 
Cu cine? 
Adela Dadu (TransylvaniaGuide Sibiu)  

  adela.guide@gmail.com
   0743 377 969  

Natura recreatio / 
Forrest therapy - 
Descoperă pădurile 
Transilvaniei

Locații posibile pentru program: Bier-
tan, Alma Vii, Mălâncrav, Bazna, Moșna 
/ Alțâna, Nocrich, Hosman
Plimbare de ca. 2-3 ore în una din pădu-
rile zonei Târnavelor. Ne focusăm pe 
activități simple, de conectare cu natura, 
cu scopul de a face o pauză activă. De-
scoperim împreună sunetele, gusturile 
și mirosul din natură, fără a avea cu noi 
niciun aparat electronic sau telefon. Pe-
trecem timp afară, indiferent de vreme 
și ne bucurăm de viață așa cum e.

     4 - 8 persoane
         4 - 6 ore
      Cu minim 7 zile înainte
       La cerere
      Română, engleză, germană

Preț:   150 Lei / persoană 
Servicii incluse
Ghidaj și organizarea vizitelor - pachet 
de picnic
Servicii suplimentare / contra cost
Transferuri Sibiu (aeroport) - loc de 
desfășurare.
Echipament
Încălțări și haine outdoor  
Segment de public
Adulți fără copii, Tineri, Seniori
Observații
Tururile se țin indiferent de vreme și 
suntem bucuroși să stăm cât mai mult 
pe afară
Cu cine? 
My Transylvania  

  contact@mytransylvania.ro

Pedalăm 2 zile pe poteci neumblate în 
jurul satelor săsești, vizităm oamenii 
locului, meșteșugari şi biserici fortificate, 
mâncăm specialități locale, bem bere la 
soare, ne bucurăm de natura și de liniștea 
locului.

     4 - 20 persoane
         2 zile
      Cu minim 3 zile înainte
       La cerere
      Română, engleză, maghiară, germană

Preț:   900 Lei / persoană 
Servicii incluse
Ghid specializat, echipament (biciclete 
mountainbike sau e-mtb + cască + ruc-
sac), acces obiective turistice şi expe-
riențe, o masă tip brunch sau picnic. 
Echipament
Haine de pedalat sau drumeție, pelerină 
de ploaie, sticlă de apă, șapcă sau pălărie 
de soare, voie bună.  
Segment de public
Adulți, Familii cu copii, Tineri, Seniori
Observații
Prețul scade la un număr mai mare de 
persoane sau de zile şi crește la grupuri 
mai mici.
Cu cine? 
Lorand Peter (Trailguide.ro)

  trailguide.ro@gmail.com  
   0745 683 267 

tel:0743 377 969
tel:0745 683 267
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Bike & Wine

Cund - Bahnea - Mica (Crama Villa Vinea) – 
Cund
Traseul are 40 km, cu dificultate ușoară (o 
scurtă pantă de 800 de m mai dificilă), aproape 
în întregime pe asfalt. Degustarea durează 
circa 2h: cel puțin 6 vinuri, în asociere cu tartine 
și brânzeturi. Traseul de întoarcere se poate 
face pe același drum sau, la cerere, se poate 
schimba prin comuna Daia. La cerere, se poate 
decide un traseu combinat și pe coline, în afara 
asfaltului.

     4 - 20 persoane
         6 - 8 ore, începe la ora 10:00, la Valea 

Verde Resort
      Cu minim 3 zile înainte
       La cerere
      Română, engleză

Preț:   De la 50 Euro / persoană 
Servicii incluse
Ghid velo specializat, mașina de asistență 
tehnică, vizită cramă, degustare premium, 
apă, fructe, batoane energizante pe traseu
Servicii suplimentare / contra cost
Închiriere bicicleta MTB, trekking, e-bike. 
Preț: de la 135 RON/pers (include și trans-
portul acestora)
Echipament
Bicicleta trekking sau MTB, eventual și cursi-
eră, dacă traseul ales e numai pe asfalt.  
Observații: Există reduceri pentru copii și 
pentru grupuri mai mari
Segment de public
Adulți, Familii cu copii, Seniori activi
Cu cine? 
Carpat Bike  

  home@carpatbike.ro 
   0740 166 791

O zi la Biertan

Ighișu Vechi - Zlagna - Richiș - Biertan - Apoș 
- Ighișu Vechi 
O excursie de o zi cu bicicleta, în care vom 
merge pe drumuri mici și liniștite prin satele 
săsești uitate de timp. Ajungem la faimoasa 
biserică fortificată Biertan și vizităm un mic 
atelier tradițional care produce țiglă de lut.

     1 - 6 persoane
         8 ore
      Cu minim 3 zile înainte
       La cerere
      Română, engleză

Preț:  95 Euro / persoană
75 Euro / persoană pentru grup de 2 
participanți
60 Euro / persoană pentru grup de 3-6 
participanți

Servicii incluse
Ghizi locali, bicicletă complet echipată, cască, 
sandvișuri, fructe, nuci, gustări și apă în timpul 
călătoriei, transfer auto de la Sibiu, bilete de 
intrare la atracții
Echipament: Jachetă de ploaie, protecție solară  
Segment de public
Adulți, Familii cu copii, Seniori
Cu cine? 
Pop Mihai Emil  

  popmihaiemil@gmail.com 
   0770 252 673

La plimbare pe 
Via Transilvanica
Vă propunem o drumeţie pe o parte din 
Via Transilvanica (Biertan – Copșa Mare 
– Biertan). Este o drumeţie de dificultate 
ușoară, cu o panoramă încântătoare asu-
pra localităţilor și împrejurimilor.

      2 - 7 persoane
         8 ore
      Cu minim 48 ore înainte
       La cerere
      Română, engleză, franceză, spaniolă

Preț:    Între 120 și 260 lei/ persoană (în 
funcţie de numărul de participanţi)  

Servicii incluse
Ghid, transport, intrare la bisericile din 
Biertan/ Copșa Mare. 
Echipament
Haine lejere de drumeţie, ghete de trekking, 
pălărie de soare, cremă de soare, umbrelă/ 
pelerină, sticlă cu apă    
Segment de public
Adulți, Familii cu copii, Tineri
Observații
Copiii până în 14 ani au gratuitate. Cei 
peste 14 beneficiază de 50% reducere. 
Cu cine? 
Adela Dadu (TransylvaniaGuide Sibiu)  

  adela.guide@gmail.com
   0743 377 969  
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Bike Therapy 
tur de jumătate de zi

Fii activ în Colinele Transilvaniei și 
încearcă 25-30 de km din cele peste 500 
de km de trasee marcate ce te ajută să 
descoperi peisaje de poveste. 

      1 - 6 persoane
         3 - 4 ore
      Cu minim 7 zile înainte
       La cerere
      Română, engleză

Preț:   400 Lei / persoană pentru grup de 
4 - 6 persoane
460 Lei / persoană pentru grup de 
3 persoane
510 Lei / persoană pentru grup de 
2 persoane

Servicii incluse
Ghid, bicicletă, cască.
Echipament
Îmbrăcăminte adecvată drumețiilor în 
zone colinare, încălțăminte cu talpă ader-
entă, pelerină de ploaie, pălărie, ochelari 
de soare, bidon de apă, rucsac.  
Segment de public
Adulți, Familii cu copii, Tineri, Seniori
Observații
Pt grupuri mai mari de 6 persoane se 
adaugă onorariul pt al doilea ghid: 400 
de lei 
Cu cine? 
Bike Therapy, Sergiu Pâcă  

  sergiupaca@gmail.com
   0744 389 378  

tel:0744 389 378
tel:0740 166 791
tel:0743 377 969
tel:0770 252 673
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O zi în natură

Sunt Cristian Căprioară și vă 
propun să mergem în jurul satului 
să descoperim păsări mai mari 
sau mai mici, flori de diferite 
culori, arbori monumentali. Pornim 
dimineața, pe jos, pe potecile din 
jurul satului, străbatem pășuni, 
fânețe, păduri. Dacă obosim, ne 
odihnim în iarbă, de ne e foame, 
facem un picnic cu produse locale. 
Descoperim ce arii protejate sunt 
în zonă. Discutăm despre ele, si 
încercăm să înțelegem care este 
rostul lor. 

     4 - 10 persoane
         3 - 6 ore
      Cu minim 7 zile înainte
       La cerere
      Română, engleză

Preț:   600 Lei / grup 
Servicii incluse
Ghidaj specializat
Servicii suplimentare / contra cost
Picnic cu produse locale
Echipament
Îmbrăcăminte adecvată drumețiilor 
în zone colinare, încălțăminte cu 
talpă aderentă, pelerină de ploaie, 
pălărie, ochelari de soare, bidon de 
apă, rucsac. 
Segment de public
Adulți, Familii cu copii, Tineri, 
Seniori
Cu cine? 
Cristian Caprioara  

  cristian@monitor-ski.ro
   0723 346 931

Tur de o zi pe dealurile  din Cobor E-Bike Therapy 
tur de o de zi

Descoperă traseele din Colinele Transilvaniei, 
admiră peisaje de poveste, fii activ și bucură-te 
de poveștile și bucatele locale în confortul unui 
e-bike.
Circa 30-35 de km.

     1 -6 persoane
         4 - 6 ore
      Cu minim 7 zile înainte
       La cerere
      Română, engleză

Preț:   525 Lei / persoană pentru grup de 4-6 
participanți
575 Lei / persoană pentru grup de 3 
participanți
625 Lei / persoană pentru grup de 2 
participanți

Servicii incluse: Ghid, bicicletă, cască, masa 
de prânz
Echipament: Îmbrăcăminte adecvată dru-
mețiilor în zone colinare, încălțăminte cu talpă 
aderentă, pelerină de ploaie, pălărie, ochelari 
de soare, bidon de apă, rucsac.  
Segment de public: Adulți, Familii cu copii, 
Tineri, Seniori
Observații: Pt grupuri mai mari de 6 persoane 
se adaugă onorariul pt al doilea ghid: 400 de lei 
Cu cine? 
Bike Therapy, Sergiu Pâcă  

  sergiupaca@gmail.com
   0744 389 378 
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Servicii incluse
Ghid însoţitor; Transfer cu căruţa
Servicii suplimentare / contra cost
Prânzul la ferma Cobor costă 7 Euro/pers (un 
fel de mancare) sau 14 Euro/pers 
(3 feluri de mâncare), tur de fermă 4 Euro/ pers 
(minim 5 persoane in grup)
Echipament
Îmbrăcăminte confortabilă și călduroasă,
încălțăminte rezistentă la apă potrivită dru-
mețiilor în natură, apă de băut și snacks  
Segment de public
Familii cu copii
Cu cine? 
DiscoveRomania, Laura Vesa  

  office@discoveromania.ro 
   0722 746 262 

Explorează zona din jurul satului Cobor, cu unele 
dintre ultimele pajiști cu valoare naturală ridicată 
rămase în Europa. Admiră dealuri cu priveliști 
spectaculoase (asupra satului Felmer și a mun-
ţilor Făgăraș), păduri mixte de stejar și carpen, 
pășuni cu stejari seculari (a treia ca importanţă 
în Transilvania, după Mercheașa si Homorod). 
De-a lungul traseului o să intâlnim o stână, dar și 
un mal de pământ cu cuiburi de prigorii și lăstuni. 
La cerere, se poate servi un prânz cu ingrediente 
locale și curate, la Ferma de Biodiversitate Cobor. 
Opţional excursia se poate prelungi după prânz 
cu o vizita la fermă.      2 - 6 persoane

      3 - 4 ore (doar drumetia)
      Cu minim 3 zile înainte
        La cerere, plecare la ora 9:30 de la ferma 

Cobor
      Română, engleză

Preț:  35 Euro / persoană pentru 2 participanți
30 Euro / persoană pentru 3 - 6 partici-
panți
20 Euro / persoană pentru copii de 10 - 14 
ani 
10 Euro / persoană pentru copii de 7-14 
ani
Gratuit pentru copii mai mici de 7 ani

tel:0723 346 931
tel:0722 746 262
tel:0744 389 378
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Picnic cu 
caiacul pe Olt, 
la Rucăr

Descoperă Delta Oltului pe una dintre 
zonele sălbatice ale unuia dintre cele 
mai mari râuri ale țării. Bucură-te de 
un picnic delicios, pregătit cu drag de 
comunitatea din Rucăr.

     1 - 20 persoane
         4 ore
      Cu minim 3 zile înainte
       La cerere
      Română, engleză, franceză

Preț:   120 Lei / persoană
Servicii incluse
Închiriere caiac, picnic, vestă de 
salvare
Echipament
Haine impermeabile  
Segment de public
Adulți, Familii, Tineri
Observații
Caiacele pot fi închiriate și separat, 
prețul fiind pe oră: 
Pe lac - 25 Lei caiac simplu, 40 Lei 
caiac dublu
Pe Olt - 40 Lei caiac simplu și 60 Lei 
caiac dublu
Cu cine? 
Silviu Goga  

  silviu77.goga@yahoo.com
   0761 784 264

Pătrunde în lumea magică a cailor, ale căror taine îți vor fi deslușite de ghizi ecvestri 
cu experiență, într-un decor simplu și mirific, ce abundă în libertate și îndeamnă la 

visare.
Preferi o experienţă extrem de autentică și vrei să încerci cu adevărat viaţa la ţară? Atunci 

te poţi plimba cu căruţa prin sat sau pe drumurile ce leagă satele între ele.

ECHIPAMENT RECOMANDAT: Greutatea maximă recomandată pentru o persoană ce dorește să 
încer ce o plimbare călare este de 95 de kg, iar ţinuta trebuie să adecvată: ghete sau cizme de călărie 
și pantaloni lungi. 
CUM REZERVI? Mai multe detalii aici: www.colinele-transilvaniei.ro/equestrian

Aleargă după fluturii multicolori – peste 600 de specii împânzesc pajiștile cu 
înaltă valoare naturală din Colinele Transilvaniei. Mergi pe urmele lăsate de 
vieţuitoarele pădurii și află mai multe despre viaţa și obiceiurile primilor localnici 

de aici: castorul, lupul, căprioara, pisica sălbatică sau ursul brun. Observă în tihnă 
fascinanta lume a păsărilor – peste 20.000 de păsări migratoare revin aici an de an 

ca să-și înveţe puii să zboare. Acvile ţipătoare mici, huhurezi, berze, ciocănitoare, stârci sau 
lebede –  descoperă- le în înaltul cerului sau ascunse în cele mai inedite locuri.

Descoperă NATURA
Fii activ în Colinele Transilvaniei!

SIMTE NATURA ÎN GALOPUL CAILOR!

OBSERVĂ NATURA ADEVĂRATĂ!
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Centru 
Echitație

Ghizi păsări

Ture cu 
căruța

Legendă
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Descoperă traseele din Colinele Tran-
silvaniei, admiră peisaje de poveste, fii 
activ și bucură-te de poveștile și bucatele 
locale în confortul unui e-bike.
Circa 30-35 de km.

     1 -6 persoane
         4 - 6 ore
      Cu minim 7 zile înainte
       La cerere
      Română, engleză

Preț:   275 Lei / persoană pentru grup de 
4-6 participanți
325 Lei / persoană pentru grup de 
3 participanți
375 Lei / persoană pentru grup de 
2 participanți

Servicii incluse
Ghid, bicicletă, cască.
Echipament
Îmbrăcăminte adecvată drumețiilor în 
zone colinare, încălțăminte cu talpă ader-
entă, pelerină de ploaie, pălărie, ochelari 
de soare, bidon de apă, rucsac.  
Segment de public
Adulți, Familii cu copii, Tineri, Seniori
Observații
Pt grupuri mai mari de 6 persoane se 
adaugă onorariul pt al doilea ghid: 350 
de lei 
Cu cine? 
Bike Therapy, Sergiu Pâcă  

  sergiupaca@gmail.com
   0744 389 378 

tel:0744 389 378
tel:0761 784 264
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1. Tură călare în 

jurul satului 
Viscri

Tur ghidat la 
observare de păsări

Plimbare cu 
căruța la Viscri

Descoperă călare împrejurimile satului iubit de 
Prințul Charles al Marii Britanii

     2 - 6 persoane
         1 - 6 ore
      minim 4 ore inainte
      La cerere, zilnic de la 10:00 la 18:00
     Română, engleză, germană

Preț:   25 Euro / persoană / oră
Servicii incluse
Inițiere în conducerea calului, ghid ecvestru, 
echipament de protecție. Fiecare client merge 
călare singur pe cal iar grupul este însoțit de 
un ghid călare
Echipament
Pantaloni lungi, încălțări de drumeție  
Segment de public
Tineri, Adulti, Familii cu copii
Observații
Turele pot fi anulate din cauza condițiilor 
meteorologice nefavorabile
Cu cine? 
Transylvania on Horseback  

  contact@transylvaniaonhorseback.ro
   0732 233 841  

Descoperă păsările din Târnava Mare, alături 
de un ghid ornitolog specializat al Centrului de 
Wildlife Angofa. Observă viața unică a înaripa-
telor Transilvaniei, vei fi uimit! Ciocănitori negre, 
capîntorture sau botgros sunt doar câteva spe-
cii pe care le vei putea admira. Perfect pentru 
iubitorii de păsări sau pentru fotografi

     4 - 20 persoane
         3 - 4 ore
      Cu minim 24 ore inainte
      La cerere, zilnic de la 10:00 la 18:00
      Română, engleză

Preț:   De la 30 Euro / persoană
10% reducere pentru grup de 5-9 partici-
panți
20 % reducere pentru grup de 10-14 
participanți
30 % reducere pentru grup de 15+ partici-
panți

Servicii incluse
Ghid specializat + un mic dejun cu produse 
locale
Servicii suplimentare / contra cost: Transfer din 
/ în Sighișoara
Echipament
Haine potrivite pentru o drumeție, bocanci care 
să susțină glezna  
Segment de public
Tineri, Adulti, Familii cu copii, Seniori 
Observații
Activitatea începe la 7 dimineața, pornim de la 
centrul din Angofa.
Cu cine? 
Angofa Wildlife Center 

  angofawildlifetours@gmail.com
   0751 764 097  

  strigă-l pe cioban, roagă-l să-și 
cheme câinii - dacă nu e prin 
preajmă, poți folosi îndemnuri 
precum  
”ȚIBA LA OI !!!”,  
”CUȘTII LA OI !!” sau  
”TIE LA OI !!”
  fii prietenos și vorbește cu ei - 
mulți doar par fioroși și se vor 
liniști ;
  nu arunca cu obiecte sau cu pietre 
în ei – se vor agita mai tare
  poate fi util dacă ai bețe de trek-
king sau  bețe / nuiele din lemn, pe 
care să le tragi după tine, în spate 
sau să faceți o structură gen arici 
dacă sunteți mai mulți (2 persoa-
ne cu câte 2 bețe fac minuni)
  în cazul în care câinii sunt agresivi 
și nu se opresc din lătrat, vă puteți 
pune spate în spate și să înaintați 
ușor până vedeți ciobanul sau pur 
și simplu stați până se liniștesc; 

Dacă ai parte de o experiență neplă cută, care 
implică o încălcare a legii sau un potențial 
pericol, sună la 112.  

Călătorește înapoi în timp cu ”mași-
na” Evului Mediu, căruța trasă de cai. 
Încearcă o plimbare în jurul satului 
alături de un localnic și descoperă 
lumea din Viscri prin ochii lui.

     2 - 6 persoane
         1 - 6 ore
      Cu minim 4 ore inainte
      La cerere, zilnic de la 10:00 la 

18:00
      Română, engleză, germană

Preț:  10 Euro / persoană / oră
Servicii incluse
Închiriere căruță cu căruțaș
Echipament
Pantaloni lungi, încălțări de drumeție  
Segment de public
Tineri, Adulti, Familii cu copii
Observații
Turele pot fi anulate din cauza 
condițiilor meteorologice nefavorabile
Cu cine? 
Transylvania on Horseback 

  contact@transylvaniaonhorseback.ro
   0732 233 841   
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Recomandări 
atunci când ajungi 

în proximitatea 
unei stâne

tel:0732 233 841
tel:0751 764 097
tel:0732 233 841
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Mocănița Văii Hârtibaciului s-a întors! 
Din 3 aprilie 2021, Mocănița a revenit pe Valea Hârtibaciului, în fiecare 

duminică, cu câte două curse pe zi!

Pe un tronson de aproximativ 10 km, între satele Cornăţel și Hosman, o călătorie cu 
mocănița te va întoarce în timp.
Admiră unele dintre cele mai spectaculoase peisaje din Colinele Transilvaniei din 
vagoanele vesele operate de Asociația Prietenii Mocăniței. Tot la ei poți afla și noutățile 
legate de programul mocăniței.

Hai la mocăniță!
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Vizitează Tărâmul Tuberozelor

Tuberozele, delicatele flori, nu au cum să te lase indiferent. Știai că ele au 
fost aduse în Transilvania de către sași, chiar la Hoghilag (sau Halvelagen), 

la doar 16 kilometri de Sighișoara? Pretenţioansele „chiparoase“ fac floare 
o dată la trei ani și sunt simbol al senzualităţii. Locuitorii din Hoghilag i-au dedicat și un 
festival. Vizitează grădinile de tuberoze și lasă-i pe oamenii ce le îngrijesc cu drag să îți 
povestească secretele lor. Cel mai bun moment pentru o vizită sunt după amiezele din 
iulie-august. Contacte găsești aici: www.aprozarulvirtual.ro
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Legendă

Descoperă 
CULTURA
Trăiește 
povestea 
în Colinele 
Transilvaniei 

Viaţa aici pare din alt timp, curge după reguli proprii, în care fiecare om, vietate, 
plantă sau lucru neînsufleţit are rolul său, de la felul în care oamenii îngrijesc 

pământul atât de darnic și cum îi culeg roadele, la modul în care sunt construite 
și așezate gospodăriile cu aspect medieval, de-a lungul unei văi zglobii sau în ju-

rul vetrei satului. Află mai multe despre patrimoniul cultural și istoria Transilvaniei din 
singurul loc în care se găsesc atât de multe biserici fortificate (peste 90) într-un perimetru 
foarte restrâns. Doar aici poţi admira toate tipurile de fortificaţii:

Deschideți porțile bisericilor fortificate spre tainele 
istoriei Transilvaniei 

biserică cu incintă fortificată (Cincșor sau Biertan), biserica fortificată (Saschiz, Cloașterf 
sau Seliștat) și fortăreaţă-biserică (Valea Viilor sau Dealu Frumos).
IMPORTANT! Ca un bun musafir, se cade să suni gazda și să îți anunți vizita din timp să îți 
poate deschide poarta. 
Lista completă a datelor de contact pentru bisericile fortificate o găsești la paginile 32 - 33 
sau pe www.kirchenburgen.org/ro/biserici-fortificate. În unele sate datele de contact sunt 
afișate și pe poarta bisericii, cheia aflându-se mereu în apropiere.
Pentru bisericile ortodoxe, verifică datele de contact pe www.colinele-transilvaniei.ro la 
pagina localității pe care vrei să o vizitezi.
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1. Tură de o zi 
pentru grupuri 

mici la Sighișoara 
– Viscri – cetatea 

Rupea

Tur privat de 2 zile din 
Brașov spre Transilvania 

Plimbare prin tărâmul 
bisericilor fortificate

Experience the 
Transylvanian Highlands 

in 2021

Descoperim singurul oraș din 
Româ nia care arată exact la fel 
ca în seco lul al XVI-lea. Vizitam o 
remarcabilă cetate - Rupea - cu trei 
inele, datând din secolul al XIV-lea, 
construită pe o stâncă de bazalt. Nu 
ratăm biserica fortificată Viscri - una 
dintre cele mai bine conservate din 
Transilvania. 

     1 - 6 persoane
         8 - 10 ore
      minim 12 ore înainte
     Română, engleză

Preț:   De la 50 Euro / persoană
Servicii incluse
Transport cu mașina sau microbuz 
cu aer condiționat
Ghid specializat
Servicii suplimentare / contra cost
Acces la obiective, prânz, băuturi
Echipament
Haine comode  
Potrivit pentru
Tineri, Adulți, Familii cu copii, Seniori 
Cu cine? 
Active Travel  
rezervare online
www.adventure-tours.ro/
day-tour-medieval-sighisoara-vis-
cri-rupea-fortress.html 

Călătoriți fără program într-o aventură ce vă 
duce în inima țării. Explorați impresionan-
te cetăți și descoperiți tradiții misterioase, 
într-o fascinantă excursie privată de 2 zile, cu 
plecare din Brașov. Scufundați-vă în legendele 
Transilvaniei cu o vizită la Castelul Bran, în 
satul medieval Viscri și în cetatea Sighișoara, 
(monumente UNESCO). Aflați istoria impună-
toarei cetăți Rupea, din secolul al XIV-lea. Vizi-
tăm impresionanta biserică fortificată Biertan 
și orașul medieval Sibiu. 

     2 - 4 persoane
      40 ore
       minim 48 ore înainte
     Română, engleză

Preț:  259 Euro / persoană
Servicii incluse Cazare, mic dejun, cină, ghid 
profesionist și șofer, preluare și predare la 
hotel, tur privat, transport cu vehicul privat sau 
cu monovolum cu aer con diționat, apa 
Servicii suplimentare / contra cost
Taxă suplimentară pentru combustibil, Impo-
zite locale. Taxe de intrare, Băuturi, Masa de 
prânz, foto grafii de suvenir (disponibile pentru 
cumpăra re) 
Echipament Haine casual, haine calde, haine 
de ploaie - în funcție de sezon  
Potrivit pentru Tineri, Adulți, Familii cu copii, 
Seniori 
Observații Toate vânzările sunt finale și 
implică penalități de anulare de 100%. Punct 
de plecare: de la locația dvs. din Brașov sau 
de la Muzeul de Istorie Piața Sfatului, centrul 
Brașovului Ora de plecare 8:30 am
Cu cine? 
Active Travel 
rezervare online
www.adventure-tours.ro/day-tour-medie-
val-sighisoara-viscri-rupea-fortress.html 

Aeroport Otopeni - Sighișoara - Mediaș 
- Biertan - Mălâncrav - Criț - Stejăreni - 
Saschiz - Viscri - Brașov- Prejmer - Bran 
- Sinaia - Aeroport Otopeni

     4 - 12 persoane
      5 zile
      Cu minim 48 de ore înainte
      La cerere 
     Engleză și germană

Preț:   890 Euro / persoană, în cameră 
dublă

Servicii incluse
5 nopți cazare cu mic dejun + Transport 
cu minivan + Ghid specializat + Ghizi 
locali + 5 cine + Intrări la obiectivele 
turistice + Acces la experiențe conform 
program
Servicii suplimentare / contra cost
Supliment cameră SGL = 160 Euro / 
persoană
Echipament
Nu e cazul  
Potrivit pentru
Tineri, Adulți, Familii cu copii, Seniori, 
Copii
Observații
www.carpathian-travel-center.com/en/
offers/experience-the-transylvanian-high-
lands_173/
Cu cine? 
Carpathian Travel Center

  info@carpathian-travel-center.com

Vă propunem o plimbare prin tărâmul 
bisericilor fortificate, pe urmele sașilor din 
Transilvania. Vom vizita bisericile fortificare 
de la Biertan, Richiș, Alma Vii și Moșna, vom 
afla povești interesante despre comunităpre 
comunităţile de aici, tradiţiile și sistemele de 
apărare din perioada medievală.
La Biertan vă propunem o plimbare pe 
colinele dimprejurul localităţii cu o panoramă 
încântătoare.

     2 - 7 persoane
      8 ore
      Cu minim 48 de ore înainte
      La cerere 
     Română, engleză, franceză, spaniolă

Preț:  Între 120 și 260 Lei/ persoană  
(în funcţie de numărul de participanţi) 
Servicii incluse
Tariful include transport și servicii ghidaj.
Servicii suplimentare / contra cost
Pauză de masă / degustare la un punct gas-
tronomic local sau pensiune  
Echipament
Haine lejere de plimbare, pălărie de soare, 
ochelari de soare, umbrelă, apă  
Potrivit pentru
Adulți, Familii cu copii, Tineri
Observații
Itinerariul este stabilit cu plecare/ sosire din/ 
în Sibiu. În funcţie de solicitările turiștilor 
putem adapta și personaliza traseul. Copiii 
până în 14 ani au gratuitate. Cei peste 14 
beneficiază de 50% reducere 
Cu cine? 
Adela Dadu (TransylvaniaGuide Sibiu)  

  adela.guide@gmail.com
   0743 377 969

SU
G

ES
T

IIL
E 

 N
O

A
ST

R
E

  n
r. 

de
 p

er
so

an
e 

gr
up

  |
  

  d
ur

at
ă 

  | 
 

  r
ez

er
va

re
  |

  
 d

at
ă 

 | 
 

 li
m

bi
 d

is
po

ni
bi

le

tel:0743 377 969


22    |   Colinele Transilvaniei – destinație pentru ecoturism

Sibiu

Axente Sever

Valea Viilor
Agârbiciu

Petis

Buia

Mândra
Ghijasa de Jos

Nocrich

Marpod

Hosman

Cornățel

Șelimbăr

Angofa

Fofeldea

Ilimbav

Daia

Gherdeal

Cincu
Rodbav

Voila
Beclean

Lovnic

Grânari

Viscri

Beia

Cobor

Dacia
Jibert

Homorod

Hoghiz

Mândra

Ilieni

Grid

Vecerd

Slimnic

Ocna
Sibiului

Daia

Apold

Aurel Vlaicu

Șaeș

Dealu Frumos

Ruja

Merghindeal

Biertan

Alma

Roandola

Hoghilag

Prod

Laslea

Alma Vii

Veseud

Saschiz
Archita

Șapartoc

Țopa

Curciu

Nucet

Bradu Avrig

Colun

Florești

Richiș

Copșa Mare

Hetiur

Bazna

Movile

Netuș
Iacobeni

Dacă îţi place să mănânci bine, acesta e locul pentru tine! 
Prinde gustul Colinelor Transilvaniei și vei rămîne fascinat de produsele locului. Întoarce-te în 
timp la aromele și senzaţiile copilăriei. Oferă senzaţii noi propriilor papilele gustative și încearcă 
experienţe inedite. O bucătărie cu adevărat multiculturală - aici găsești preparate delicioase 
românești, săsești, ungurești, chiar și vest-europene sau a căror origine e atât de veche că nu 
mai știe nimeni de unde vin. Arome de tarhon, chimen, scorţișoară, boia sau rabarbăr te îmbie să 
guști preparate suprinzătoare, ca supele dulci sau cu fructe uscate.

Descoperă GUSTURI ŞI
AROME LOCALE 
Savurează bucate 
simple cu gust și 
simte viața satului 
multicultural
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Producător legume/
fructe./conserve

Brânză/lapte

Panificație

Miere

Puncte gastronomice 
locale

 Picnic in Coline

Legendă

Ingredientele sunt crescute la câţiva pași de locul unde te 
afli, cu atenţie și migală, dar și ceva rânduieli învăţate de 
la străbuni. Lapte și ouă găsești de musai în orice sat – te 
poţi încumeta și să ţi le procuri singur, fermierii sigur vor 
fi bucuroși de ajutor la mulsul vacilor sau al bivolițelor. 
Pentru cei preocupaţi de siluetă, propunem mișcarea în 
natură, pentru compensare.
Încearcă să afli din secretele bucătăriei multietnice de la 
noi, bucurându-te de un Picnic în Coline, în vârful unui deal 
cu priveliște deosebită, de o mâncare de casă într-un Punct 
Gastronomic Local sau de o degustare de produse locale 
la evenimentele din destinație. 

Datele de contact le găsești 
aici: www.colinele-transilvaniei.
ro/places-to-eat

Programul evenimentelor îl 
vei găsi actualizat pe www.
colinele-transilvaniei.ro/events  

Dacă stai mai multe zile, ia-ți cu 
tine acasă suveniruri delicioase. 
Ai de unde alege:

- din vecinătate

- din Pivnița Bunicii

- din Piața de la drum

- de la Hetiur

- din Țopa

- de la Șapartoc

- din Grădinile Mălâncrav

- din Hârtibaciu cu drag
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3. Vizită și degustare la 
ferma din Hetiur2. Prânz, cină și prezentări 

educative despre flora si 
fauna din Transilvania

La alegerea dumneavoastră, oferim prânzul sau 
cina, în incinta fostei școli restaurate din Angofa. 
Fosta școală este amplasată într-o vale idilică din 
inima Transilvaniei, înconjurată de pajiști și păduri. 
Este locul ideal pentru a savura o masă pregătită 
doar din produse locale. După degustare, avem pre-
gătite o serie de prezentări educative despre flora 
și fauna Transilvaniei, acestea vor fi prezentate de 
naturaliștii care lucrează în cadrul Angofa Wildlife 

     5 - 50 persoane
         4 - 5 ore
      cu minim 24 ore înainte
      La cerere 
     Română, engleză 

Preț:   38 Euro /persoană
30% reducere pentru grupuri 15+ participanți
20% reducere pentru grupuri 9-10 participanți
10% reducere pentru 5-9 participanți  

Servicii incluse
Ghid specializat, cina/prânz, prezentări educative
Servicii suplimentare / contra cost
Transportul din Sighișoara- Angofa, dus/întors, 20 
lei/pers 
Echipament
Încălțări de drumeție și haine outdoor   
Potrivit pentru
Adulți, Tineri, Familii cu copii, Seniori
Observații 
Aceste mese se vor desfășura în aer liber, dar în 
cazul în care acest lucru nu este posibil din cauza 
vremii, acestea se pot ține și înăuntru. Ora stabilită 
pentru prânz/cină, v-a rămâne la latitudinea grupu-
lui care face rezervarea  
Cu cine? 
Angofa Wildlife Center, 

  angofawildlifetours@gmail.com 
   0751 764 097 
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1. Tur de degustare: 
specific gastronomic 

în zona Târnavelor 
sau Hârtibaciu

Locații puncte de pornire: - Mediaș 
pentru zona Târnavelor, sau - Sibiu 
pentru zona Hârtibaciului
Circuit de pe la mai mulți produ-
cători din regiune cu degustare de 
specialități locale și scurte plimbări 
în fiecare sat. Turul durează ca. 8 
ore și presupune minim 3 vizite la 
producători cu degustare cu o intro-
ducere în specificul gastronomiei din 
Transilvania.

     4 - 12 persoane
         8 - 10 ore
      cu minim 7 zile înainte
      La cerere 
     Română, engleză, germană 

Preț:   265 Lei / persoană 
145 Lei / persoană pentru 
copii între 7 și 14 ani, Gratuit 
pentru copii sub 7 ani 

Servicii incluse: Ghidaj și organiza-
rea vizitelor - pachet de picnic
Servicii suplimentare / contra cost
Transport, la cerere, cu microbuz
Echipament
Încălțări și haine outdoor  
Potrivit pentru
Adulți, Tineri, Familii cu copii, Seniori
Observații 
Tururile se țin indiferent de vreme și 
suntem bucuroși să stăm cât mai 
mult pe afară ;)  
Cu cine? 
My Transylvania 

  contact@mytransylvania.ro
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Vino să vezi cum cresc legumele sănă-
toase în Colinele Transilvaniei, în ferma 
familiei Cristurean din Hetiur, la 10 minute 
de Sighișoara. Poți vizita ferma, ascultând 
povești despre semințe locale, despre drag 
de pământ și de roade crescute cu grijă. Iar 
la final, poți degusta din produsele pe care le 
culegi cu mâinile tale, dar și preparate deli-
cioase din ingredientele din fermă, pregătite 
de gazdele tale.  

     3 - 50 persoane
         3 - 4 ore
       Cu minim 3 zile inainte prin telefon 

(apel sau SMS) sau prin mesaj privat 
pe pagina de Facebook a fermei  

      La cerere 
     Română, engleză 

Preț:  de la 60 de Lei / persoană   
Servicii incluse
Vizita fermei, Masa (degustare produse din 
fermă) 
Echipament
Pălărie soare, încălțăminte de drumeție    
Potrivit pentru
Adulţi, Familii cu copii  
Cu cine? 
Cristurean Marcel 
   0786 052 322

www.facebook.com/Legumedelaheti
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4. Descoperă Archita 
turistică în bucate

Te invităm să descoperi frumosul sat pe care 
noi îl numim acasă. Ajungi repede la noi, fie că 
vii de la Sighișoara, de la Saschiz sau chiar de 
pe Via Transilvanica. 
Vom petrece împreună preț de jumătate de zi 
sau o zi, tu decizi, timp în care ne plimbăm prin 
pădure, la vânătoare de trufe, ne tragem sufletul 
sus pe deal, cu o priveliște faină să ne încânte 
ochiul, iar apoi te omenim cu bucate pregătite 
cu drag de doamnele din sat. De îți place și 
rămâi cu noi o zi întreagă, te însoțim într-o vizită 
prin sat și îți spunem poveștile locului.  

     4 - 30 persoane
         2 - 4 ore
      Cu minim 3 zile inainte prin telefon
      La cerere 
     Română 

Preț:   Tură de jumătate de zi – de la 100 Lei / 
persoană

           Tură de o zi – de la 130 Lei / persoană   
Servicii incluse
Vânătoare de trufe și fotografii prin pădure, 
Masa (Tura de jumătate de zi: mic dejun sau 
cină, Tura de 1 zi: prânz + 2 gustări), Plimbare 
ghidată prin sat, Vizită la biserica evanghelică 
din sat
Echipament
Haine lejere de plimbare, pălărie de soare, 
ochelari de soare, umbrelă, apă, încălțăminte de 
drumeție, pelerină de ploaie, pălărie, rucsac   
Potrivit pentru
Adulți, Tineri, Familii cu copii, Seniori
Cu cine? 
Asociația Descoperă Archita 
    0768 142 475 

www.facebook.com/descoperaarchita/

tel:0751 764 097
tel:0786 052 322
tel:0768 142 475
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5. Vizita la Ferma 
Ecologică Țopa

Haide alături de noi, la aproxima-
tiv 10 km de Sighișoara, pe raza 
comunei Albești, într-o experiență 
dedicată unei viziuni de frumos, 
bun și sănătos. Îți vom povesti mai 
multe despre conceptul după care 
ne ghidăm - de la furcă la furculiță 
- într-o vizită în ferma familiei și nu 
te lăsăm să pleci fără să încerci 
bunătăți de sezon din grădina și 
din bucătăria Tincuței. Iar dacă ți-i 
drag de munca la câmp, primim cu 
drag concurenți la cursa de 100 m 
varză sau 50 m ardei, la olimpiada 
de grădinărit. 

     4 - 50 persoane
         2 - 4 ore
       Cu minim 3 zile inainte prin 

telefon sau e-mai
      La cerere 
     Română 

Preț:   Vizită cu degustare – de la 
20 Lei / persoană

Vizită cu masă (prânz sau cină) – 
de la 60 Lei / persoană  
Servicii incluse
Vizită fermă, Masa (degustare 
produse din fermă)
Echipament
Pălărie soare, încălțăminte de 
drumeție  
Potrivit pentru
Adulți, familii cu copii  
Cu cine? 
Familia Cismaș 

  fermatopa@yahoo.com
     0740 256 990 
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6. Gusturi transilvane:
drumeție culturală și picnic 

cu vedere panoramică

Locații de desfașurare: Biertan, Alma Vii, 
Mălâncrav, Bazna, Moșna / Alțâna, Nocrich, 
Hosman
Drumeție ușoară de ca. 4-5 ore pe trasee 
pitorești care includ zone de pădure, pășune 
și fâneață. Povestim despre cultura rurală și 
patrimoniul local dar și despre specificul gas-
tronomic al locurilor. Într-un loc cu priveliște 
luăm împreună prânzul sub forma unui picnic 
cu produse locale.

     4 - 12 persoane
      6 - 8 ore
      Cu minim 3 zile înainte
       La cerere
      Română, engleză, germană

Preț:   150 Lei / persoană 
75 Lei / persoană pentru copii între 7 și 
14 ani,
Gratuit pentru copii sub 7 ani

Servicii incluse
Ghidaj și organizarea vizitelor - pachet de 
picnic
Servicii suplimentare / contra cost
Transferuri Sibiu (aeroport) - loc de desfășu-
rare
Echipament
Încălțări și haine outdoor  
Segment de public
Tineri, Familii cu copii, Seniori
Observații
Tururile se țin indiferent de vreme și suntem 
bucuroși să stăm cât mai mult pe afară ;)
Cu cine? 
My Transylvania  

  contact@mytransylvania.ro 

tel:0740 256 990
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Bruiu

Arta meșteșugului stă în talent, dar mai ales în secrete bine păstrate, ce nu 
se lasă descoperite ușor. Vechii breslași din satele din sudul Transilvaniei 
lăsau cu limbă de moarte copiilor taine ascunse ale meseriei, iar deprinderea 
meșteșugului dura mai mulţi ani și le purta pe tinerele calfe într-o călătorie 
iniţiatică. Breslele și membrii lor au fost mereu consideraţi stâlpi importanţi în 
comunităţile de aici. 

CUNOAȘTE-I PE OAMENII LOCULUI 
MEŞTEŞUGARI
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Descendeţi direcţi ai unor generaţii de breslași medievali și meșteri iscusiţi cu mare 
căutare sau oameni cu pasiuni descoperite mai târziu, meșteșugarii din Coline îţi 
vor arăta minunea, magia și beneficiile muncii fizice și a talentului pus în valoare 

Info
Ai nevoie de un brutar, cojocar, dulgher, ţesător, fierar, tâmplar, pălărier, pâslar, 
restaurator, ţiglar, împletitor, corfar, sticlar sau pielar? Vino să îi cunoști, să îi vezi 
lucrând sau să te bucuri de roadele muncii lor, după metode tradiţionale!
Detalii și contact pe www.colinele-transilvaniei.ro

Brutar

Pictor

Decorator
pălării

Meşteşugar 
în ceară

Sculptor 
Lemn

Căldărar

Șosetar Pâslar

Măturar

Tâmplar

ȚiglarOlar

Ceramică

ÎmpletitorCusător/ 
Țesător

FierarPielar

Legendă
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Nu ți se potrivește niciuna 
dintre recomandările 

noastre 
Poți încerca o experiență personalizată 

alături de ghizii locali

WANDERLUST TOUR / Sighișoara
  0721 259 541, 0765 156 653
  info@wanderlust-tour.ro
  www.wanderlust-tour.ro

REKY TRAVEL CLUB / Sibiu
  0269 244 165
  info@reky-travel.de
  www.reky-travel.de

T&C Sport events / Brașov
  0727 021 129
  contact@taberesicircuite.ro
  www.taberesicircuite.ro

Sibiu Tour Guide / Sibiu
  0740 205 877
  florin@sibiutourguide.com
  sibiutourguide.com

TRAILGUIDE / Bazna 
  0745683267 
  trailguide.ro@gmail.com  
  www.trailguide.ro

BIKE THERAPY / Sighișoara 
  0744 389 378 
 sergiupaca@gmail.com 

TRANSYLVANIA GUIDE SIBIU/Sibiu
  0743 377 969 
 adela.guide@gmail.com 
  www.visitsibiu.com

ACTIVE TRAVEL / Brașov
  0728 80 49 52
 office@activetravel.ro 
  www.activetravel.ro
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ALEARGĂ 
DUPĂ FLUTURI, 
URMĂREȘTE 
ZBORUL  
ACVILEI,  
ÎMBRĂȚIȘEAZĂ 
UN STEJAR.

BISERICI MEDIEVALE ÎN
FIECARE SAT, UNELE INSCRISE
ÎN PATRIMONIUL UNESCO 

O DESTINAȚIE PENTRU 
PRIETENI ȘI FAMILIE.

EXPERIENȚE 
CULINARE

MULTICULTURALE

tel:0721 259 541
tel:0765 156 653
tel:0269 244 165
tel:0727 021 129
tel:0740 205 877
tel:0745683267
tel:0744 389 378
tel:0743 377 969
tel:0728 80 49 52
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Apoș Villa Abbatis 
Dl. Mihai Barbu Tel.: 
0724 736 025

Agnita Dna. Inge Gull
Tel.: 0723 182 159

Alma Vii Zilnic de la 11-16
Dna. Simona Iacob Tel.: 
0269 862 552 
Biserica fortificată, Tel.: 
0269 862 501 

Alțâna Dna Rosemarie Müller
Tel.: 0744 105 620

Apold  Associatia CasApold
Dl. Sebastian Bethge
Tel.: 0722 208 495

Archita Dna. Garofița Tutu
Tel.: 0762 976 400

Ațel Dna. Susani Schöffend
Tel.: 0754 867 913

Axente 
Sever

Dl. Ladislau Ciocan 
Tel.: 0749 680 770 
Dna. Ilse Constantin 
Tel.: 0269 847 328

Bărcut Dna. Cornelia Tache
Tel.: 0721 130 540

Bazna Dl. Eugen Ioo
Tel.: 0742 319 267
Bazna nr. 465

Biertan Parohia Biertan
Tel.: 0269 842 660
Dna. Erna Weinrich 
Tel.: 0749 231 199

Brădeni Dna. Elisabeta Balint
Tel.: 0757 243 473
Brădeni nr. 210

Brateiu Dna.Rosemarie Popșor
Tel.: 0269 863 019 și 
0787 651 288        
Brateiu nr. 30

Bruiu Dl. Michael Ehrmann

Tel.: 0269 586 515

Bruiu nr. 183 (strada 
laterală)

Bunești Familia Wagner

Tel.: 0268 248 702 

Dna Ella Wagner

Tel.: 0727 344 718

Bunești nr. 14

Buzd Dl. Nicolae Rafa, în 
incinta fortificației

Cârța Dl. Michael Reger în 
casa parohială
Tel.: 0743 168 839

Chirpăr Primăria, în fața bisericii

Cincșor Dna. Carmen Schuster
Tel.: 0744 373 090
Dna.Iuliana Cseh
Tel.: 0756 584 739

Cincu Dna.Brigitte Boghean 
Tel.: 0767 408 129 
Dl. Constantin Boghean 
Tel.: 0784 451 853 sau 
0268 244 112
Cincu nr. 423

Cloașterf Familia Chercheș
Tel.: 0265 711 674, 0744 
271 907 (Aurel Chere-
cheș), 0741 733 475 
(Elena Cherecheș)
Cloașterf nr. 99

Copșa 
Mare

Dl. Sebastian Ghiuri
Tel.: 0733 262 089
Copșa Mare nr. 219

Curciu Dna.Dana Crișan
Tel.: 0269 257 361 și 
0742 077 290

Dacia Dl. Michael Konnerth 
Tel.: 0740 491 797 
Dacia nr. 327

Daia 
(Apold)

Dl. Uwe Hann 
Fosta casa parohială
Tel.: 0722 551 746
e-mail: office@bona-
fide-ev.de
Dl. Constantin Curchi
Tel.: 0756 477 612 
Daia nr. 76

Daia 
(Roșia)

Dl. Johann Hopprich 
Tel.: 0269 584 325 
Daia nr. 182

Daneș Dl. Paul Gerhard
Tel.: 0745 935 611
Daneș nr. 459 
Dl. Erwin Seiler
Tel.: 0265 761 721
Vizitatori sunt rugate să se 
anunțe în prealabil

Darlos Dl. Ioan Pușcaș
Tel.: 0740 853 830
Dârlos nr. 271

Dealu 
Frumos

Universitatea Ion Mincu 
Dl. Martin Maurer 
Tel.: 0749 519 312

Dupuș Dl. Peter Szambati 
Tel.: 0747 530  014 
Dupuș nr. 12

Felmer Asociația Renascendis
Radu Bârlă și Alina Pătru
Tel.: 0268 255 558 și 
0770 423 179
e-Mail: contact@rena-
scendis.org

Fișer Dna.Ortrun Morgen
Tel.: 0268 260 136 și 
0753 922 466
Fișer nr. 75

Gherdeal Dl. Johann Ongerth 
Gherdeal nr. 98

Hamba Asociatia Melikoleg
Dl. Wilhelm Tartler
Tel.: 0269 543 609 sau 
0749 417 077
Hamba nr. 50

Hetiur Dna.Maria Theiss
Tel.: 0265 711 155
Hetiur nr. 147

Hosman Dna.Maria Nicula
Tel.: 0746 131 088

Iacobeni Dl. Achim Vintea 
Tel.: 0746 707 799 sau 
Tel.: 0741 928 545

Ighișu 
Nou

Dna.Monica Aldea
Tel.: 0765 038 408
Str. Școlii nr. 41

Jibert Dna.Annmarie Ghindea 
Tel.: 0742 371 305 
sau la d-l Martin 
Albrecht 
Tel.: 0268 285 591

Lovnic Dl. Martin Gootz 
Tel.: 0268 285 795 
Lovnic nr. 31

Mălân-
crav

Casa parohială lângă 
ansamblul fortificat, la 
d-l Joachim Lorenz
Tel.: 0744 645 473 sau
Familia Linzing
Tel.: 0269 448 696 și 
0775 251 795

Merghin-
deal

Dl. Marius Subțirel
Merghindeal nr. 218

Meșen-
dorf

Dna.Doina Scoica
Tel.: 0740 903 744
Meșendorf nr. 102

Metiș Dna.Johanna Hartmann
Tel.: 0269 587 122
Metiș nr. 11

Moardăș Dl. Alexandru Stanila
Tel.: 0269 254 682

Moșna Dna.Marianne Rempler 
Tel.: 0269 862141 sau 
0744 624 776

Motiș Asociația Arca de la 
Motiș 
Dna.Nina Laza 
Tel.: 0743 416 090 sau 
0746 085 643 

Movile Dna.Doina Atudorei
Tel.: 0757 745 041
Movile nr. 213

Nadeș Dna.Katharina Eiwen 
Tel.: 0265 763 026 
Nadeș nr. 485

Nemșa Dna.Katharina Gärtner 
Tel.: 0269 257 740 
Nemșa nr. 59

Netuș Dna.Irina Drăgan
Tel.: 0269 256 922 și 
0799 437 937 
Netuș nr. 126

Nocrich Asociația de Cercetași 
la casa parohială langă 
biserica fortficată. 
Persoana de contact: 
Nadia Codreanu 
Tel.: 0757 260 087

Noiștat Dl. Gabi Marin 
Tel.: 0744 360 554 
D-na Anca Marioara 
Tel.: 0763 281 128

Pelișor Asociatia P.A.T.R.U. 
D-na Ligia Pop 
Tel.: 0770 263 851 
Vizitatorii sunt rugați a 
se anunța înainte

Richiș Dna. Anna Gherghely 
Tel.: 0745 280 146         
sau la d-na Toni Timmer-
mann
Tel.: 0741 183 404

Roadeș Dna.Katharina Fritsch
Tel.: 0757 224 815 
Roadeș nr. 175

Roandola Familia Decker 
Tel.: 0269 428 218  
Roandola nr. 111

Roșia Dl. Preot Eginald 
Schlattner
Tel.: 0751 561 948 
D-na Ioana Maria 
Bradescu   
Tel.: 0743 494 140

Ruja Dl. Daniel Andree 
Tel.: 0742 701 295 
Ruja nr. 106

Rupea Familia Wagner 
Tel.: 0268 260 417 
Rupea nr. 82

Ruși Dl. Andreas Hihn 
Tel.: 0754 300 464 
D-na Katharina Bucur 
Tel.: 0747 304 184 
Ruși nr. 73

Șaroș pe 
Târnave

Dna.Johanna Stoica în 
casa parohială 
Tel.: 0752 882 290 și 
0757 840 476

Saschiz Dna.Katharina Ziegler
Tel.: 0744 179 039 
Dl. Johann Schaaser
Tel.: 0740 325 796

Șeica 
Mare

Dl. Helmuth Diesing 
Tel.: 0762 974 365 
Șeica Mare nr. 332

Șeica 
Mică

Dna.Maria Pop
Tel.: 0269 514 738 și 
0722 144 530

Seleuș Dna.Elfriede Hermann
Tel.: 0265 762 283 sau 
0787 750 628

Seliștat Parohia Făgăraș
Tel.: 0268 211 994
seligstadt@seligstadt.ro
www.seligstadt.ro
www.kinderspielstadt.ro
Dna.Lucica Duicu 
Tel.: 0731 430 260

Slimnic D-l Klaus Untch
Tel.: 0724 071 860 
Dl.  Michael Weidenfelder 
Tel.: 0748 547 143

Șoala Familia Ziegler 
Casa parohială lângă 
biserica fortificată
Tel.: 0755 274 397 și 
0269 855 053 

Șoarș Dl. Reinhold Schindler
Tel.: 0754 560 111 
Șoarș nr. 152

Șomartin Dl. Johann Lazar 
Tel.: 0766 724 896 
Șomartin nr. 136

Stejărișu Dl. Michael Gierling
Tel.: 0743 093 963   
Stejarișu nr. 70

Șura 
Mare

Dl. Hans Roth
Tel.: 0757 587 775
Șura Mare nr. 256

Șura 
Mică

Dl. Heinrich Rosinger
Tel.: 0723 054 807
și în fosta casa parohială, 
acuma "Casa Nazareth"
Tel.: 0269 577 316

Ticușu 
Vechi

Dl. Dietmar Faff 
Tel.: 0744 402 181 
Ticușu Vechi nr. 148

Toarcla Dna.Frieda Hodnogy 
Tel.: 0742 750 994

Ungra Dl. Karl Heinz Szöcs
Tel.: 0743 739 901
Ungra nr. 59

Valchid Dna.Karin Crișan
Tel.: 0788 039 837

Valea 
Viilor

Dl. Michael Weber
Tel.: 0745 519 173 
Valea Viilor nr. 412

Vărd Dl. Ion Avram 
Tel.: 0744 281 746

Veseud Dna.Lucreția Grenner
Veseud 11
Tel. :  0733 970 626

Viscri D-na Gerhild Gross
Tel.: 0742 069 477, 0745 
324 394

Vurpăr Dl. Daniel Lederer
Tel.: 0269 544 325
Vurpăr nr. 677

Zlagna Dna.Valerie Russu 
Tel.: 0758 934 193 
Zlagna Nr. 41

Vizitează bisericile fortificate! 
Aici găsești păstrătorii de chei

tel:0724 736 025
tel:0723 182 159
tel:0269 862 552
tel:0269 862 501
tel:0744 105 620
tel:0722 208 495
tel:0762 976 400
tel:0754 867 913
tel:0749 680 770
tel:0269 847 328
tel:0721 130 540
tel:0742 319 267
tel:0269 842 660
tel:0749 231 199
tel:0757 243 473
tel:0269 863 019
tel:0787 651 288
tel:0727 344 718
tel:0268 248 702
tel:0269 586 515
tel:0740 853 830
tel:0265 761 721
tel:0745 935 611
tel:0269 584 325
tel:0756 477 612
tel:0722 551 746
tel:0740 491 797
tel:0742 077 290
tel:0269 257 361
tel:0733 262 089
tel:0741 733 475
tel:0265 711 674,
tel:0268 244 112
tel:0784 451 853
tel:0767 408 129
tel:0756 584 739
tel:0744 373 090
tel:0743 168 839
tel:0749 519 312
tel:0747 530 014
tel:0268 255 558
tel:0770 423 179
tel:0268 260 136
tel:0753 922 466
tel:0269 543 609
tel:0749 417 077
tel:0265 711 155
tel:0746 131 088
tel:0746 707 799
tel:0741 928 545
tel:0765 038 408
tel:0742 371 305
tel:0268 285 591
tel:0268 285 795
tel:0744 645 473
tel:0269 448 6
tel:0775 251 795
tel:0740 903 744
tel:0269 587 122
tel:0269 254 682
tel:0269 862141
tel:0744 624 776
tel:0743 416 090
tel:0746 085 643
tel:0757 745 041
tel:0265 763 026
tel:0269 257 740
tel:0269 256 922
tel:0799 437 937
tel:0757 260 087
tel:0744 360 554
tel:0763 281 128
tel:0770 263 851
tel:0731 430 260
tel:0268 211 994
tel:0787 750 628
tel:0265 762 283
tel:0722 144 530
tel:0269 514 738
tel:0762 974 365
tel:0740 325 796
tel:0744 179 039
tel:0747 304 184
tel:0754 300 464
tel:0268 260 417
tel:0742 701 295
tel:0743 494 140
tel:0751 561 948
tel:0269 428 218
tel:0757 224 815
tel:0741 183 404
tel:0745 280 146
tel:0724 071 860
tel:0748 547 143
tel:0269 855 053
tel:0755 274 397
tel:0754 560 111
tel:0766 724 896
tel:0743 093 963
tel:0757 587 775
tel:0723 054 807
tel:0269 577 316
tel:0744 402 181
tel:0742 750 994
tel:0743 739 901
tel:0788 039 837
tel:0745 519 173
tel:0744 281 746
tel:0733 970 626
tel:0742 069 477
tel:0269 544 325
tel:0758 934 193
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