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Material realizat în cadrul proiectului ”Trasee turis�ce în Colinele Transilvaniei”
finanțat prin Măsura 19 - LEADER submăsura 19.3 B, Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020. 

Grupul de Acțiune Locală Asociația Transilvană Brașov Nord  în parteneriat cu Asociația Grupul de Acțiune Locală Dealurile Târnavelor, 
Asociația Grupul de Acțiune Locală Podișul Mediașului și Asociația Grupul de Acțiune Locală Microregiunea Hâr�baciu și-au propus ca prin 

acest proiect să contribuie la dezvoltarea și promovarea traseelor turis�ce din Colinele Transilvaniei. 

Au fost create 4 echipe locale de voluntari care au oferit sprijin în marcarea și, în viitor, în întreținerea acestor trasee. În 2022 au fost 
marcate noi trasee turis�ce în Coline (peste 120 de km), descrierea acestora regăsindu-se în paginile broșurii și pe harta turistică. În 2023, 

cei 4 parteneri vor con�nua acțiunile de marcare. 

Colinele Transilvaniei este o iniţia�vă a: Asociația Miori�cs, Fundația Adept Transilvania, Fundația Mihai Eminescu Trust, Asociația 
Județeană de Turism Sibiu, Fundația Biserici For�ficate, GAL Dealurile Târnavelor, GAL Podișul Mediașului, GAL Microregiunea Hâr�baciu, 

GAL Asociația Transilvană Brașov Nord, WWF România.

Text: Cris�na Iliescu, Floren�na Florescu
Fotografii: Sorin Onișor, Adela Dadu, Cris�na Iliescu, Feri Teglaș, Mihai Moiceanu, Gabriela Cuzepan, Petre Dadu

M
O

LD
O

VA

Bucharest

Cluj-Napoca

Sibiu

Târgu
Mureş

Braşov

H
U

N
G

AR
Y

BULGARIA

BLACK SEA

UKRAINE

SERBIA

© OpenStreetMap contributors



Zona satelor cu biserici for�ficate din Transilvania e preferată de regi, conți și prințese de peste tot din lume. La confluența dintre  
culturi, confesiuni și teritorii, aceste peisaje seculare ascund minunății pentru  simțuri  și  suflet  deopotrivă. 

Găseș� aici un patrimoniu construit unic, cu patru monumente din Patrimoniul UNESCO: Biertan, Saschiz, Valea Viilor și Viscri. Este 
arealul a peste 100 de biserici medievale, unele for�ficate, martori tăcuți ai peste 700 de ani de istorie, ce s-a scris în jurul lor. 
Oamenii Colinelor, cu poveș� de viață demne de scenarii de film, se îngrijesc ca acest patrimoniu să rămână viu și să aducă bucurie.

Lasă-te surprins de natură! 
Aici cuibăresc mii de specii de păsări ce încântă cu triluri felurite. Aici zburdă fluturi vioi, iar la câțiva pași, arbori remarcabili 
așteaptă să fie descoperiți. Biodiversitatea bogată e rezultatul firesc al echilibrului secular între mediul înconjurător și om, care 
păstrează prac�ci agricole tradiționale, în ritm cu natura.

Vino să descoperi peisajul mozaicat al satelor mul�culturale, un colț de Europa cum rar mai întâlneș�. 
Simplu, natural, în armonie și echilibru. Într-o lume a vitezei, a mul�tasking-ul, a modernității, Colinele Transilvaniei te invită la 
�hnă!

Ca să te bucuri de tot ce te înconjoară, ai la îndemână trasee pitoreș�, care te poartă la pas, în șaua bicicletei sau călare printre 
aceste minuni.

Exploreazã eco dсtinatia Colinele Transilvaniei!

Bine ai venit! 

,



Dсchide portile
BISERICILOR FORTIFICATE
Viaţa aici curge după reguli străvechi. Fiecare om, vietate, plantă sau lucru neînsuflețit are rostul său. De la felul în care oamenii 
îngrijesc pământul, îi culeg roadele, la modul în care sunt construite şi așezate gospodăriile cu aspect medieval, de-a lungul unei văi 
pitoreș� sau în jurul vetrei satului. Află mai multe despre patrimoniul cultural şi istoria Transilvaniei din singurul loc în care se găsesc 
atât de multe biserici for�ficate (peste 90) într-un perimetru foarte restrâns. Aici poţi admira toate �purile de for�ficaţii: biserică cu 
incintă for�ficată (Axente Sever, Stejărișu, Biertan sau Jibert), biserica for�ficată (Cloaşterf, Alma Vii, Chirpăr, Meșendorf), 
fortăreaţă-biserică ( Valea Viilor, Dealu Frumos, Homorod, Seleuș), cetate țărănească (Saschiz sau Rupea).

Important! Bisericile sunt îngrijite de voluntari; de aceea, în unele sate, va fi nevoie să cauți cheia. Datele de contact sunt trecute pe 
poarta de intrare.

500 de km de trasee turis�ce marcate te ajută să 
descoperi minunile din centrul țării, străjuite de râuri 
importante (Târnava Mare, Hâr�baciu, Olt). 
DESCOPERĂ peisaje variate și încântătoare: movile, 
acvile, natura bogată, biserici for�ficate şi sate 
desprinse din cărţile de poveş�. 
ÎNCEARCĂ mâncare bună, simplă și sănătoasă, făcută 
din ingrediente locale. 
SIMTE viața satului alături de meşteşugari, poveş�, 
legende şi tradiţii populare.
RESPIRĂ natura sălba�că şi  de clipe BUCURĂ-TE
�hnite în cea mai mare arie protejată con�nentală 
Natura 2000 din România. 
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Încearcã  din coline
LA PAS

Scanează codul QR
pentru detalii și sfaturi

u�le.

Din 2022, încă 120 de km de noi trasee completează rețeaua deja existentă. În fiecare sat, poți face drumeții ușoare pe dealurile din jur, 
până la puncte de belvedere sau în satele vecine. Peisajul de poveste și aerul curat vin la pachet. Vizitează gospodăriile și stai de vorbă 
cu oamenii locului. Hai pe Via Transilvanica – primul drum de lung parcurs din România. Cu o lungime totală de 1400 km, calea unește 
mănăs�rile ortodoxe din nordul țării de Dunărea din sud-vest, la granița dintre România și Serbia. Secțiunea Terra Saxonum străbate 
Colinele Transilvaniei, de la est la vest. Traseele sunt accesibile online, track-urile pot fi descărcate sau le găseș� pe mai multe 
pla�orme de orientare turis�că. 

Important: drumețiile cu prietenii sunt mai plăcute, așa că nu pleca singur la drum. Animalele sălba�ce care își au casă în păduri te 
vor auzi mai bine și te vor evita mai ușor. 

ECHIPAMENT RECOMANDAT: apă suficientă, pălărie/sapcă, ghete de drumeție, ochelari de soare, cremă de protecție solară, pelerină 
ploaie, haine potrivite sezonului.



Activeazã-te în naturã

Dсcoperã

CU BICICLETA

CULTURA MULTIETNICÃ VIE

Scanează codul QR 
pentru detalii despre 
traseele de bicicletă 

din des�nație!

Hoinărește în voie peste dealuri şi văi, urmărește culmea de ape sau vechile drumuri de căruţe ce legau satele în Evul Mediu.  În fiecare 
sat, poți face drumeții ușoare pe dealurile din jur, până la puncte de belvedere sau în satele vecine. Peisajul de poveste și aerul curat 
vin la pachet. Vizitează gospodăriile și stai de vorbă cu oamenii locului. Traseele sunt de nivel ușor spre mediu și sunt potrivite doar 
pentru biciclete de �p mountain-bike. Un single-trail de 100 de km a fost special amenajat între Viscri și Sighișoara, pentru cicloturiș�i 
mai experimentați. Poți alege traseele recomandate sau îți poți crea singur traseul dorit, descărcând track-urile GPS.
Important: fiecare traseu pleacă dintr-un sat situat în vale și urcă pe dealuri de înălțime medie (500 – 600 m). De aceea, e de preferat 
să ai o minimă experiență pe bicicletă. În perioadele ploioase, anumite secțiuni pot deveni greu prac�cabile.
ECHIPAMENT RECOMANDAT: cască, apă, vestă reflectorizantă, ochelari de soare, cremă de protecție solară, mini trusă de scule, kit 
vulcanizare roată, pelerină de ploaie, încălțăminte adecvată, haine potrivite sezonului. 

În inima României găseș� un amalgam interesant de influențe, izvorât din conviețuirea de 
secole a românilor, sașilor, maghiarilor, rromilor, cu vizite temporare din partea altor etnii 
precum armeni sau evrei. La prima vedere, stau mărturie bisericile, școlile, casele parohiale, 
șurile. 

Vizitează satele, stai de vorbă cu oamenii locului! Descoperă-le tradițiile și obiceiurile, caută 
să afli istoria lor. Nu rata întâlnirea de seară cu ciurda satului – e o încântare. 
Trăiește povestea!

Foto Coline
Opțiunile sunt multiple.



Simte natura
ÎN GALOPUL CAILOR

Scanează codul QR 
pentru detalii despre 

călărie în Colinele 
Transilvaniei.

Lasă libertatea și simplitatea experienței hipice să te ghideze într-o călătorie înapoi în �mp, de care poate ți-e dor sau pe care poate o 
descoperi acum pentru prima oară. Dacă eş� începător sau nu ai mai urcat pe cal niciodată, vizitează unul din centrele de echitaţie din 
des�naţie şi poţi primi lecţii de inițiere. Vei pătrunde în lumea magică a cailor, într-un decor auten�c, acompaniat de ghizi și instructori 
cu experiență. Dacă eș� un călăreț experimentat, poți opta pentru excursii în circuit sau în mai multe etape, prin satele din des�nație.

ECHIPAMENT RECOMANDAT:
Ținuta trebuie să adecvată: ghete și pantaloni lungi. Asigură-te că apelezi la ghizi cer�ficați și cu experiență.



Deconecteazã-te
OBSERVÂND NATURA
Urmărește zborul acvilei ţipătoare mici, ascultă ciocănitorile din păduri. Eș� într-o arie protejată Natura 2000, cu o biodiversitate 
uimitoare. Peste 20.000 de păsări migratoare vin aici an de an ca să cuibărească. Unele rămân peste iarnă. Ulii, huhurezi, berze, stârci 
sau lebede – descoperă-le în înaltul cerului sau ascunse de vegetație. Recomandările noastre: Brădeni, râul Olt, Târnava Mare și 
Hâr�baciu.

Îmbrățișează un stejar mul�secular. Pajiș�le cu arbori de la Ticușu, Viscri, Saschiz, Floreș� sau de pe Valea Hâr�baciului (Nocrich, 
Bruiu) sunt remarcabile. De aceea, sunt și protejate. Aleargă după fluturi mul�colori – peste 600 de specii împânzesc pajiș�le cu înaltă 
valoare naturală. Mergi pe urmele lăsate de animale şi află mai multe despre viaţa primelor viețuitoarele de aici: castorul, lupul, 
căprioara, ursul brun, pisica sălba�că sau vulpea cea șireată. Dacă întâlneş� un exemplar, observă-l discret, dar cu atenţie.

Scanează codul QR 
pentru detalii.



Dсcoperã în tihnã
GUSTURILE SI AROMELE LOCALE

Dacă îţi place să mănânci, ai ajuns în locul potrivit! 
Gospodinele din Colinele Transilvaniei folosesc legume, fructe, plante, mirodenii, carne, lapte și ouă din curtea lor, din vecini sau din 
rodul naturii sălba�ce, dar darnice. Pe Dealurile Târnavelor rabarbărul e rege, Podișul Mediașului te îmbie cu siropuri și miresme de 
fructe. În zona Rupea te bucuri de plante de leac, lichiu, preparate din lapte de bivoliță, iar pe Hâr�baciu, hencleș-ul îți trezește 
curiozitatea. Aromele locului te îmbie să guş� preparate simple, cu gust, dar și surprinzătoare, ca supele dulci sau cu fructe uscate. 
Dacă îţi place să bucătăreş�, poţi să afli din secretele unei bucătării mul�etnice , dar și eclec�ce. Aici tradiția se îmbină cu 
contemporanul la tot pasul. Poți încerca un brunch îmbelșugat în curtea unui localnic sau într-un Punct Gastronomic Local. De eș� 
grăbit, ia merinde în traistă și oprește-te la un picnic în vârful unui deal cu privelişte deosebită. 

Degustă produse specifice tradiţionale sau reinterpretate! 

,



Participã la
EVENIMENTELE LOCALE

În zona Târnava Mare, pe Hâr�baciu, în Podișul Mediașului sau mai aproape de Ținutul Cohalmului, ai mereu ceva de făcut. 
Evenimentele de aici sunt dedicate iubitorilor de tradiții - mai vechi și mai noi, de bucate regionale, de muzică – de la clasic la modern, 
de sport – prietenos cu natura și de cultură - mul�cultură.

Din iarnă și până toamna târziu, aproape în fiecare final de săptămână și nu numai, comunitățile sărbătoresc. Iată doar câteva 
exemple: 
• Ianuarie - Fuga Lolelor (Agnita), Balul însuraților și balul feciorilor (Rupea, Jibert, Dacia, Ungra)
• Mai – Sărbătoarea Rabarbărului (Saschiz),
• Iulie – Săptămâna Haferland (Archita, Roadeș, Criț, Buneș�, Saschiz, Cloașterf, Roadeș, Homorod, Rupea, Meșendorf), Sonoro 

Musikland (Viscri, Meșendorf, Prod, Criț), IconArts Transilvania (Biertan, Richiș, Cund, Dealu Frumos, Copșa Mare, Daneș)
• August – Sărbătoarea Tuberozele (Hoghilag), TBT Race (Saschiz)
• Septembrie – Sărbătoarea Zacuș�i (Cloașterf), Fes�valul Porcului de Bazna, Mediaș Bike Marathon prin comunele din Podișul 

Mediașului
• Octombrie – Fes�valul Verzei (Moșna), Sărbătoarea Recoltei (Archita, Mălâncrav, Criț) , Gorun Trail (Mercheașa, Homorod)

Scanează codul QR 
pentru detalii despre 

evenimente.



Experiente pentru
TOATÃ FAMILIA
Crează-ți amin�ri frumoase alături de cei dragi, mari și mici! 
Traseele de nivel ușor spre mediu sunt potrivite și pentru drumeții cu copii cu vârste de peste 5 ani, echipați corespunzător. Cei mici vor 
adora plimbări ușoare prin pădure, pline de mici descoperiri ale secretelor naturii de aici.

Viața la țară e plină de acțiune, iar copiii, alături de părinți, pot par�cipa la campionatul de adunat ouă din cuibar, turneul de cules 
legume din grădină, maratonul de degustat bunătăți dulci, ștafeta cu rabarbăr și câte și mai câte. 

Construită între anii 1895 şi 1910, vechea linie ferată lega Sibiul de Sighișoara. A circulat 
până la mijlocul anilor ‘60, între Sighişoara de Agnita, iar între Agnita şi Sibiu, până în anul 
2002. Astăzi, mocănița te poartă pe 10 km, între satele Cornățel și Hosman. Din ea poți 
admira peisajele minunate și natura de pe Valea Hâr�baciului. 

Este necesară rezervarea prealabilă și consultarea programului. 

Hai cu
MOCÃNITA

Scanează 
codul QR

pentru detalii.

,
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Cautã comorile si
DECOPERÃ POVESTILE

Descoperă istoria bisericilor for�ficate și a comunităților săseș� prin joacă. La Hosman, Apold, Brădeni, Valea Viilor, Viscri și 
Curciu poți cere Quizz-ul de la păstrătorul cheii bisericii. Ghizi locali îți propun vânători de comori clasice, pe teme legate de 
arhitectură, natură sau cultură, atât în Dealurile Târnavelor, cât și în Podișul Mediașului. Iar dacă te plimbi cu plăcere în 
păduri și îți place să descoperi secretele naturii, pașaportul silviCULTURAL e tot ce ai nevoie. El poate fi găsit la Saschiz, 
Biertan, Apold, Țigmandru, Archita, Boiu, Criș și Mălâncrav. 
Mergi pe urmele Omului Verde  la Richiș. Traseele din Colinele Transilvaniei te vor ajuta să ajungi la punctele de interes.

,
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Imortalizeazã�
NATURA SI OAMENII COLINELOR

În ul�mul peisaj cu adevărat medieval din Europa, vei găsi mereu o poveste ce merită fotografiată.
Povestea patrimoniului construit te poartă printre biserici săseș� for�ficate, biserici ortodoxe valoroase, conace, castele și sate 
tradiționale. Povestea oamenilor pare din alt �mp, cu meșteșuguri și ocupații tradiționale. Povestea naturii te surprinde cu culoare, 
abundență și muzica-i magică, indiferent de ano�mp.

Dealurile Târnavelor sunt locul perfect dacă eș� biolog pasionat sau preferi să fotografiezi pășuni și pajiș� cu flori și fluturi mul�colori.

Din Valea Hâr�baciului poți suprinde poate cele mai frumoase panorame ale munților Făgăraș, cei mai înalți din țară. Din Cohalm, în 
Brașovul de Nord, nu rata peisajele de la Racoș sau cel mai bătrân stejar din țară, la Mercheașa. Iar în Podișul Mediașului, admiră 
colinele cu sate ascunse și pitoreș�.

,



7 obiective pe traseele din
TARA COHALMULUI - ZONA RUPEA
1. Bătrânul Carpaților – stejarul secular din Mercheașa
Are peste 900 de ani, a fost descoperit de o fe�ță din sat și face parte dintr-o pajiste de stejari seculari cu priveliș� spectaculoase. 
2. Lacul de smarald de la Racoș
Format în interiorul unei foste cariere de bazalt, lacul are o adâncime de 10 metri și o culoare splendidă.
3. Vulcanul s�ns de la Racoș
În imediata apropiere a lacului de smarald, vei găsi un peisaj selenar de excepție, martor al unei zone vulcanice ac�ve în trecut. Nu rata 
nici Coloane de bazalt.
4. Castelul Sükösd Bethlen din Racoș
Construit în sec. XVIII, este considerat un exemplu �mpuriu din Transilvania al castelelor �pic medievale, cu turnuri circulare la colțuri. 
5. Cetatea Rupea
Atestată documentar în anul 1324, când sașii răsculaţi împotriva regelui Carol Robert al Ungariei s-au refugiat în interiorul ei. 
Denumirea străveche, de Castrum Kuholom, îşi ia numele de la �pul de rocă ce predomină în zonă: bazaltul. 
6. Monument UNESCO: situl rural Viscri
Plimbă-te pe ulițele satului, admiră parada gâștelor. Ascultă liniștea satului – cea mai bună perioadă pentru a simți cu adevărat magia 
din Viscri este primăvara devreme sau toamna târziu, în �mpul săptămânii.
7. Cetele de feciori din perioada Crăciunului
În Jibert, Dacia, Ungra sau Dăișoara, în preajma sărbătorilor de Crăciun, �nerii se îmbracă în costumele populare tradiţionale şi pleacă 
la colindat. Încep cu biserica şi preotul satului, apoi cu primarul și nu ratează nici o casă.

Viscri - Rupea        11.8 km   325m

Rupea - Paloș          12 km    295m

Cața - Mercheașa      5,8 km    173m

Mercheașa - Mateiaș   8,6 km   215m

Traseu circuit Rupea     3 km    73m

Paloș - Cața          6,3 km    61m

Mateiaș - Hoghiz      14 km    325m

Mercheașa - Culme
    Stejari seculari        3,3 km    134m
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7 obiective pe traseele din
MICROREGIUNEA HÂRTIBACIULUI
1. Legenda din Centrul țării de la Dealu Frumos
În centrul geografic al României, la doar 3 km de Agnita, în pădurea Lempeș, vei descoperi rămășițele unei for�ficații cu valuri de 
pământ, cu origini străvechi, posibil romane. De acest loc se leagă legenda a trei surori Agneta, Maria și Rosa, care au dat numele celor 
trei localități din apropiere: Agnita, Merghindeal și Ruja.
2. Acvila ţipătoare mică
Specie protejată, Acvila pomarina, preferă Colinele Transilvaniei datorită pădurilor bătrâne, unde își face cuib. Ai mari șanse să observi 
de aproape măcar un exemplar din cea mai însemnată populaţie de pe teritoriul României.
3. Bisericile ortodoxe pictate de fraţii Grecu
Află povestea unor zugravi locali, care și-au pus amprenta originală pe picturile interioare ale bisericilor din Șăsăuș, Fofeldea, 
Țichindeal și Ilimbav.
4. Țiglăria manuală de la Apoș
La doar 16 km de Agnita, vizitează micul sat săsesc în care vei descoperi unul din ul�mele spații din România unde se mai fabrică ţiglă 
manuală după reţete vechi.
5. Monumentul rezistenței an�comuniste din Dealul Fetea
Pe culmea dintre satele Ruja și Apos, monumentul a fost ridicat în semn de cins�re și recunoș�nță pentru 13 eroi locali. Pădurile din jur 
i-au adăpos�t în anii 1945-1948. Aici a funcționat primul centru de rezistență an�-comunistă din zonă.
6. Muzeul interetnic al Văii Hâr�baciului din Alţâna, jud. Sibiu
Vino să vezi cele peste 1.000 de obiecte adunate în decursul a 12 ani, din 25 de localităţi de pe Valea Hâr�baciului, de la etnici români, 
sași, maghiari şi rromi. Conţine și obiecte de mobilier, 
port popular, tehnică şi artă populară, ceramică şi 
obiecte cult. 
7. Muzeul de istorie Valea Hâr�baciului Agnita
O colecţie de peste 5.000 de obiecte etnografice, 
arheologice, istorice, de artă decora�vă sau 
fotografii. Nu rata colecţia de costume populare, dar 
nici secţiunea dedicată unui obicei ce defineşte 
regiunea: Fuga Lolelor. 

Agnita – Dealu Frumos

Agnita – Apos - Pădurea Fetea

Agnita – Veseud

Agnita – Monumentul Eroilor de la Fetea
 - Dealul Șneal

  7.5 km

  15 km

  7,7 km

  13,9 km

 229m

 439m

 216m

 392m
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7 obiective pe traseele din
PODISUL MEDIASULUI
1. Biserica armeană Sf. Elisabeta din Dumbrăveni
Ridicată de comunitatea de armeni,  atrage privirea trecătorilor prin aspectul său neobişnuit: îi lipseşte cupola unui turn. Afli de ce, dar 
şi alte poveş� pline de mister, dacă îi vei trece pragul. 
2. Muzeul sătesc din Axente  Sever
Muzeul se află în incinta Bisericii for�ficate din centrul satului. Pentru senzații inedite, poți înnopta în interiorul for�ficației.
 3.Centrul de interpretare a culturii tradiţionale Alma Vii
O vizită în biserica evanghelică for�ficată, aflată la 20 km de Mediaş se transformă într-o experiență mul�culturală. Turnurile 
găzduiesc exponate specifice pentru valorile tradiţionale româneș�, săseș� și rrome din Transilvania. 
4. Grădinile de tuberoze de la Hoghilag
Saşii au adus tuberozele în România pentru prima dată, iar acum, circa 20 de familii duc tradiția mai departe. Cel mai bun moment să 
vizitezi o plantaţie de tuberoze e în luna iulie-august, perioada în care are loc și Fes�valul Tuberozelor.
5. Monument UNESCO: Biserica for�ficată din Valea Viilor
Menționată întâi în secolul XV, biserica păstrează hersa (grilaj culisant din lemn întărit cu fier). Situată deasupra portalului de nord, 
aceasta s-a păstrat intactă din 1525.
6. Turnul slăninii și muzeul sătesc din Moșna
Moșna a fost  primul popas în această parte a Transilvaniei al Regelui Charles al III-lea al Marii Britanii, în 1998. Azi, zidurile for�ficației 
găzduiesc experiențe muzeale și culinare deopotrivă.
7. Băile termale și tratamentele de wellness de la Bazna
Oferă-ți un răsfăț pentru minte și corp în stațiunea situată la 18 km nord de Mediaș. Sarea de Bazna, nămolul sapropelic și climatul de 
aici au efecte benefice excelente, puse în valoare de peste 100 de ani. 

Hoghilag - Prod       7,5 km   236m

  Richiș - Nemșa - 
Alma Vii   - Mo�ș
   - Valea Viilor     

Moșna - Alma Vii         7 km   210m

   Moșna - Mo�ș       7,7 km    197m

Alma Vii - Pădurea
         Bisericii              
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7 obiective pe traseele din
DEALURILE TÂRNAVELOR
1. Castelul Bethlen de la Criș
Ridicat de una dintre marile familii de nobili maghiari transilvăneni, are influenţe renascen�ste de secol XIV. Unii spun chiar că pe holurile sale 
te poţi întâlni cu fantome. Nu rata vizita parcului dendrologic din grădinile castelului.
2. Cetatea ţărănească de la Saschiz
Denumită şi Cetatea celor 7 sate, era cetate de refugiu în vreme de pericol şi războaie. Supervizează maiestuos satul cu același nume, al cărei 
biserici este monument UNESCO. 
3. Conacul Apafi de la Mălâncrav
Construit acum peste 600 de ani, de familia regală Apafi, are o grădină interesantă. Limbi vorbite: română, germană, engleză. Recomandăm 
anunţarea vizitei cu minim 24 ore înainte.
4. Glimeele de la Apold, Vânători, Copșa Mare și Saschiz
Intrigante şi tăcute, îţi atrag atenţia cu aspectul de movile sau ridicături de pământ, dispuse în grupuri. Se dis�ng prin biodiversitatea 
floris�că, fiind o atracţie pentru geomorfologi şi subiect de legende și poveș� locale.
5. Monumente UNESCO: Bisericile for�ficate din Biertan și Saschiz
Unică prin cele trei rânduri de for�ficații ce o înconjoară, cetatea de la Biertan ascunde o ”închisoare matrimonială”. Turnul bisericii de la 
Saschiz este cunoscut pentru asemănarea cu Turnul cu ceas din Sighișoara. 
6. Rezervația de stejar pufos de la Criș
Caută un arbore scund, cu coroană largă și trunchi sinuos şi cu lăstari �neri puternic pufoși. Formează pâlcuri, care în zona Transilvaniei, sunt 
elemente deosebite și rare.
7. Braniștea Saschizului
Pășune cu arbori seculari, element de peisaj cu înaltă valoare economică, ecologică și culturală, pe cale de dispariție la nivel european.

Țopa - Șoard -Vânători - Saschiz

Nadeș - Boiu - Țopa
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 349m
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Sfaturi
DE CÃLÃTORIE
E BINE SĂ ŞTII DINAINTE
1.   Majoritatea spaţiilor de cazare eco-turis�ce sunt de dimensiuni medii şi mici (4 – 15 locuri) şi sunt deţinute de localnici. Aici vei afla cele 
mai faine poveş� ale locului.
2.   În unele sate nu vei avea conexiune la telefon, profită să fii prezent, să te bucuri şi să admiri minunăţiile care te înconjoară. 
3.   Conexiunea WI-FI este disponibilă şi gratuită în aproape toate spaţiile de cazare – ca să împărtăşeş� experienţa ta virtual, cu cei dragi.

DACĂ VREI SĂ FII ACTIV ÎN NATURĂ
1.   Planifică-ţi cu mare atenţie excursiile şi informează-te despre secţiunile pe care vrei să le parcurgi.  Verifică întotdeauna condiţiile meteo. 
Există porţiuni de traseu care pot deveni greu prac�cabile în perioade ploioase.
2.   Nu pleca la drum singur. Colinele Transilvaniei sunt mult mai interesante dacă le descoperi alături de prieteni. 
3.   Este recomandat să foloseş� campingurile special amenajate.
4.   Plimbarea în natură nu este un concurs spor�v. Conservă-ţi energia. Nu este nici o ruşine să te întorci din drum dacă simţi că traseul ales 
este peste puterile tale.  Ai de unde alege !  
5.   Dacă vezi animale sălba�ce, este recomandat să te îndepărtezi şi să nu le provoci. Nu uita! Noi suntem vizitatori la ele acasă.
6.   În perioada Octombrie - Mar�e este sezon de vânătoare. De aceea îți recomandăm să te informezi dinainte despre traseu.
7.   Atenţie la câinii de la stână. Este recomandată coborârea de pe bicicletă şi traversarea locului pe jos. În caz de nevoie, poţi folosi bicicleta 
sau rucsacul drept scut.
8.  Ia cu �ne echipament adecvat şi fii pregă�t şi pentru vreme neprielnică: încălţăminte pentru drumeţie pe teren accidentat, pelerină de 
ploaie, haine impermeabile, sursă de apă, mâncare etc. 
9.  Ai întotdeauna cu �ne o mică trusă de prim ajutor, în caz de nevoie.
10. Este recomandat să pleci la drum cu o hartă detaliată a traseului (nu doar turis�că) la îndemână. Aşa vei ş�i mai bine unde te afli la orice 
moment. Nu toate zonele au acoperire GSM.
11.  Nu aprinde focul în zona de păşunat sau în pădure şi nu arunca ţigări aprinse.
12. Fii parte din păstrarea acestui peisaj unic, ia cu �ne amin�ri şi fotografii şi lasă cât mai puţine urme ale trecerii tale prin Colinele 
Transilvaniei - ia cu �ne gunoiul, nu îl lăsa în pădure.

Cum ajungi în des�nație? 
Scanează codul pentru mai 

multe informații!



Vrei sã vizitezi
COLINELE TRANSILVANIEI?

Află mai multe informaţii despre obiec�ve și programe turis�ce în centrele de informare turis�că:

CENTRU DE INTERPRETARE ALMA VII
Adresa: Strada Principală

Tel.: +40 265 506024
E-mail: contact@mihaieminescutrust.ro

Site web:   www.almavii.ro
Program: apr-oct: zilnic, 10.00 - 18.00

SASCHIZ
Adresa: Biserica Evanghelică for�ficata Sf. Ștefan

Tel.: +40 744 179039
E-mail: saschiz@funda�a-adept.org

Site web:  www.discovertarnavamare.org
Program: apr-oct: L, Mi-D - 10:00 - 18:00, noi-mar: L, Mi-D: 12:00 - 16:00

SASCHIZ
Adresa: Centrul de informare al primăriei

Tel.: +40 265 711808
E-mail: turism@saschiz.ro

Site web:  www.turism.saschiz.ro
Program: L-V 08.00-15.00

BUNEȘTI
Adresa: 133A, Strada Principală

Tel.: +40 268 248735
Site web: www.tourist-informator.info/ro/info/bunes�.html

VALEA VIILOR
Adresa: Str. Principală, nr. 120

Tel.: +40 269 515199 E-mail: info_valeaviilor@sibiu-turism.ro
Site web:  www.valea-viilor.ro

Program: L- V: 07.30-13.00, S: 08.00-14.30

http://www.almavii.ro
http://www.discovertarnavamare.org
http://www.turism.saschiz.ro
http://www.tourist-informator.info/ro/info/bunesti.html
http://www.valea-viilor.ro


“Trasee turis�ce în Colinele Transilvaniei”
Proiect finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Rurală, 

submăsura 19.3, Măsura 19 - LEADER, 
Componenta B – Implementarea ac�vităților de cooperare ale 

GAL-urilor selectate.

Parteneriat: Grupul de Acțiune Locală Asociația Transilvană 
Brașov Nord, Asociația Grupul de Acțiune Locală Dealurile 

Târnavelor, Asociația Grupul de Acțiune Locală Podișul 
Mediașului și Asociația Grupul de Acțiune Locală Microregiunea 

Hâr�baciu

Conţinutul acestui material nu reprezinta în mod obligatoriu pozi�a oficiala a Uniunii Europene sau 
a Guvernului României.

GAL Asociația Transilvană Brașov Nord
Loc. Rupea, Str. Republicii nr. 124

Telefon: 0784/298864; 0784/298863
E-mail:  contact@galatbn.ro 

h�ps://galatbn.ro/ 

GAL Dealurile Târnavelor
Loc. Saschiz, str. Principală nr. 159,
Jud. Mureș, Telefon: 0265.711.718

Email: office@tarnava-mare.ro 
h�p://www.tarnava-mare.ro/

GAL Podișul Mediașului
Loc. Ațel, str. Principala, nr. 76, jud. Sibiu

Telefon: 0741.084.630
Email: galpodisulmediasului@galpm.ro

h�p://www.galpm.ro/ 

GAL Microregiunea Hâr�baciu
Sat Hosman, comuna Nocrich,

 str. Principala, nr.234, jud. Sibiu
Telefon: 0269.510.030

Email: office@gal-mh.eu
h�ps://gal-mh.eu/index.html
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