Excursii de două zile
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Incursiune în descoperirea arhitecturii medievale transilvănene
București - Brașov - Sighișoara - Rupea - Brașov - București

OBIECTIVE BRAȘOV
Prima Școală Românească
A fost odată ca niciodată prima școală românească. Da, la Brașov. Veche de prin secolul XI. A fost mai întâi biserică
și apoi a devenit școală. Oricum, scopul ei era acela de a te face om. Intră la complexul muzeal și o să afli că mall-ul
cel mai mare al acestui oraș nu se numește degeaba Coresi. Aici, toate se leagă și curiozitatea ta nu trebuie lăsată
nesatisfăcută.

Biserica Neagră
Biserica Neagră este chiar lângă Piața Sfatului și sigur știi de ce se
numește așa, nu? Denumirea o poartă datorită unui incediu care
a avut loc și a distrus atunci parțial monumentul. Dar de notat
este și că este cea mai mare biserică în stil gotic din România. Ai
să vezi că interiorul ei este bine prezervat, că găzduieste una din
cele mai mari orgi din Europa de Est și a fost construită de către
comunitatea germană de aici.

Strada Sforii
Este printre subiectele favorite ale fotografilor, locul de întalnire
al îndrăgostiților și una din cele mai înguste străduțe ale Europei.
Nu poți să treci prin Brașov și să omiți Strada Sforii. Gândește-te
că poți sa întinzi brațele și să atingi marginile acesteia sau poți să
te fotografiezi pe micul culoar, fără să pierzi totuși din câmpul tău
vizual muntele Tâmpa.

Centrul Vechi
Centrul orașului Brașov nu este unul mare, dar cu siguranță este
de neratat. Oferă diversitate, de la clădirea Modarom, pe care se
pot vedea gloanțele de la revoluția din ’89 și cotinuând pe strada
Republicii până spre Poarta Schei, este plin de clădiri care merită
să arunci o privire.
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Traseu: Bucuresti – Brasov – Sighișoara – Rupea – Brasov - Bucuresti
Tarif: de la 225 lei | minim 40 de elevi
Tariful include: cazare cu demipensiune la vila/hotel ( minim 3* ), transport cu autocar/microbuz, însoțitor (agenție)
Tariful nu include: intrarile la obiective, alte cheltuieli personale

OBIECTIVE SIGHIȘOARA
Construită de către colonistii sași în secolul XII-lea pe malul Târnavei Mari, Sighisoara este printre putinele cetăți
medievale încă locuite, ea fiind înscrisă pe lista patrimoniului mondial UNESCO. Din cele 14 turnuri construite
inițial, azi se mai păstrează doar 9, cel mai important, devenit și simbolul Sighișoarei, fiind Turnul cu ceas cu 7
figurine ce reprezintă zilele săptămânii.

Turnul cu ceas
Turnul cu Ceas, inalt de 64 de metri este unul dintre cele doua
turnuri de poarta ale Cetatii, dominand pietele Orasului de Sus
si Orasului de Jos. Spre deosebire de celelalte turnuri ale Cetatii,
acesta nu a apartinut niciunei bresle, ci a fost al autoritatii
publice, fiind sediul Sfatului Orasenesc.

Turnul Fierarilor
A fost construit in anul 1631, in locul vechiului Turn al barbierilor.
A ars in anul 1676, apoi a fost reparat.

Turnul Cizmarilor
Avea rol de aparare, si cu toate ca dateaza din timpuri mai vechi,
fiind mentonat inca din 1521, si-a capatat forma de azi in anul
1681.

Cetatea Rupea
Cetatea Rupea, aşa cum ni se înfăţişează
astăzi, acoperă o suprafaţă de aproape
11 ha cu ziduri, turnuri şi curţi interioare.
Datorită poziţiei dominante pe care o
ocupă în apropierea drumului european
E 60, în dreptul oraşului, este o prezenţă
remarcabilă de la mare distanţă. În ciuda
unor speculaţii avansate de diferiţi autori,
este sigur că suprafaţa sa a fost utilizată
în preistorie, însă nu şi în Antichitate,
de către daci sau romani. La fel de sigur
este că reprezintă o creaţie medievală,
un complex arhitectonic major, cu nivele
rezultate în cinci secole de funcţionare.

Turnul Croitorilor
Turnul Croitorilor a fost construit in secolul al XV-lea, scopul
acestuia fiind acela de depozitare, dar in caz de pericol cele
doua ganguri se puteau inchide cu porti metalice. In anul 1676,
in timpul incendiului, praful de pusca depozitat aici a explodat,
distrugand partea superioara a turnului.

Turnul Cojocarilor
A fost distrus de incendiul din anul 1676 si a fost reconstruit
ulterior.

Turnul Măcelarilor
Construit odata cu zidul cetatii, turnul avea scop de aparare a
laturii vestice.

PROGRAM

Ziua 1: Plecare spre Sighisoara. Pe drum se viziteaza Cetatea de la Rupea. Vizita obiective
Sighisoara. Cină seara la cazare.
Ziua 2: Plecare spre Brasov. Vizita obiective Brasov. Plecare spre Bucuresti.
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