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Sibiu - un oras incarcat de istorie

Orasul Sibiu este unul dintre cele mai importante orase din Transilvania, cu un potential de dezvoltare economica remarcabila, fiind de

asemenea, avantajat de pozitionarea sa pe un nod de trafic pe Coridorul IV Pan European, bucurandu-se de beneficiile unui aeroport

international.

Orasul este situat la 45°47' latitudine nordica si 24°05' longitudine estica. Altitudinea fata de nivelul marii variaza intre 415 m in Orasul

de Jos si 431 m in Orasul de Sus. Orasul este situat in zona temperat-continentala, cu influente de temperatura de la muntii din

apropiere.

Cu 155 de mii de locuitori permanenti si 25000 de locuitori temporari, in special studenti, Sibiul este cel mai mare oras din judet si unul

dintre cele mai importante din Transilvania. Comunitatea locala include diverse grupuri etnice. Marea majoritate a populatiei este

reprezentata de romani (94%), care coexista cu germanii, descendenti ai colonistilor saxoni care au emigrat in secolul al 17-lea din

regiunea Luxemburg.

Prima atestare documentara referitoare la zona Sibiului dateaza din 1191, cand Papa Celestin al III-lea a confirmat existenta unei asezari

libere a germanilor in Transilvania, cu sediul in Sibiu, numit Cibinium la acel moment. In secolul al 14-lea, acesta era deja un important

centru comercial.



Palatul Brukenthal

In partea de vest a Pietei Mari, lângă Primărie, se afla uimitorul Palat Brukenthal, construit intre 1778 si 1785 de catre un arhitect vienez

intr-un stil baroc tarziu, rafinat. Acum aceasta cladire deserveste Muzeului Brukenthal unul dintre cele mai vechi si mai frumoase muzee

de arta din tara.

Palatul a fost construit de baronul Samuel von Brukenthal, pentru a-i servi drept resedinta oficiala si pentru a adaposti colectiile sale de

arta romaneasca si vestica, sculpturi religioase din secolele 16-18, icoane, timbre si monede, precum si o impresionanta biblioteca.

De-a lungul anilor, colectiile s-au imbogatit prin achizitii si donatii.

Website: www.brukenthalmuseum.ro

Catedrala Evanghelica

Aceasta structura impresionanta, continand cinci turnuri ascutite, a fost construita in 1520 pe locul unei vechi bazilici romane. Interiorul

simplu este in total contrast cu cel al Bisericii Catolice. O fresca gigantica pictata de Johannes de Rosenau in 1445, acopera o mare parte

din zidul de nord al altarului. Pictura murala prezinta Rastignirea si marcheaza o tranzitie in pictura de la stilul gotic tarziu, la stilul

renascentist. Pe partea de sud, mansarda corului are un frumos tavan boltit si o orga proiectata in stil baroc de un maestru german in

1671. 6.000 de conducte au fost instalate in 1914, facand-o astfel cea mai mare orga din Romania.

Aici, puteti gasi, de asemenea, singura scoala germana a orasului, Samuel von Brukenthal Gymnasium, unul din exemplele mostenirii

germane a orasului.



Muzeul Astra

Situat in mijlocul unei paduri dese si inconjurat de un frumos lac, Muzeul Astra are mai mult de 300 de cladiri, mori de apa si vant, prese

imense de vin, fructe si ulei, forje hidraulice si structuri reprezentand stiluri arhitecturale ale satului romanesc. Muzeul ilustreaza

mostenirea tehnologica a poporului roman. Exista o colectie minunata de ferme din lemn, o cherhana (loc de colectare si depozitare

traditionala de peste), stane, precum si o biserica de lemn si doua hanuri traditionale.

Cu o intindere de 250 de hectare, Astra este al doilea cel mai mare muzeu in aer liber din lume.

Website: www.muzeulastra.ro

Muzeul motorului cu abur

Deschis in 1994, acest muzeu afiseaza 23 de motoare cu abur cu ecartament standard, 10 motoare cu aburi cu ecartament ingust, trei

pluguri de dezapezit si doua macarale cu aburi. Motoarele cu abur au fost construite in Romania intre 1885 si 1959 la Fabrica de la Resita

si Fabrica Malaxa din Bucuresti, în Germania (la Henschel, Borsig, Schwartzkopff ) si Statele Unite ale Americii (Baldwin). Muzeul este

situat vis-a-vis de gara principala a Sibiului.

Website: www.cultura.sibiu.ro



Turnul Sfatului

In Piata Mare, la coltul cu Strada Avram Iancu sta resedinta veche a primarului impreuna cu impunatorul Turn al Consiliului (Turnul

Sfatului). Construit in secolul al 13-lea, acest turn a fost utilizat ca poarta de intrare pentru al doilea rand de ziduri fortificate, construit

in jurul Sibiului. De-a lungul secolelor, Turnul Sfatului a servit ca depozit de cereale, un turn de veghe pentru incendii, o inchisoare

temporara si chiar ca un muzeu de botanica.

Acoperisul, construit initial in forma de piramida, a suferit diverse modificari, culminand prin adaugarea a patru turnulete de colt in 1826.

La ultimul etaj, o punte de observatie permite o vedere panoramica a orasului istoric si a Muntilor Fagaras.

Podul Minciunilor

Mai multe strazi si scari abrupte leaga partea superioara de partea inferioara a orasului. Una dintre ele trece pe sub Podul Minciunilor.

Unele legende spun ca numele de Podul Minciunilor provine de la litigiile aprinse ale comerciantilor ce aveau loc in jurul lui, iar altele ca

ar proveni, de fapt, de la juramintele pe cat de fierbinti, pe atat de efemere ale tinerilor indragostiti ce se intalneau in acest loc.



Eveniment: Sibiu Jazz Festival (13 - 26 octombrie 2014)

Sibiu Jazz Festival este considerat unic in România, având în vedere longevitatea, consecvenţa şi numărul impresionant de celebrităţi ale

genului care l-au onorat cu prezenţa. A 44-a ediţie a Festivalului, oferă concerte si spectacole a căror temă comună este muzica de jazz şi

interferenţele acestui gen muzical în special cu muzica contemporană şi tonalităţile sale unice. Ordinea universală exprimată in muzica

contemporană se va asocia cu aparenta “dezordine” a jazzului în concerte electrizante.

Locaţii: Sibiu, Sala Thalia, T Gong, Piaţa Mare, Piaţa Mică, B-dul Nicolae Bălcescu, AstraFilm Cinema, Sala Habitus, Librăria Humanitas,

Casa de Cultura a Studenţilor, Primăria Sibiu, Turnul Sfatului.

Website: www.sibiujazz.ro

Mai multe informaţii despre istoria și atracţiile turistice ale Sibiului sunt disponibile pe website-ul Congresului SRCV, în secţiunea “Ghid Turistic”

CONGRESUL SRCV - TERMENE LIMITA

INREGISTRARE TRIMITEREA REZUMATELOR REZERVAREA CAZARII

Termen limita: 15 septembrie 2014

au ramas 8 zile

Termen limita (prelungit): 15 septembrie 2014

au ramas 8 zile

Termen limita: 15 septembrie 2014

au ramas 8 zile

click aici pentru a va inregistra online click aici pentru a trimite rezumatul online click aici pentru rezervari online



Comitetul de Organizare al Primului Congres al Societatii Romane de Chirurgie Vasculara multumeste urmatoarelor

companii pentru sprijinul acordat in organizarea evenimentului:


