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UNDE DORMI?

În Colinele Transilvaniei ai la dispoziție peste 150 

de pensiuni rurale, agroturis�ce sau case de 

oaspeți tradiționale, restaurate sau păstrate de 

secole, cu grijă, care abia așteaptă să le fii 

oaspete.

Dacă eș� pasionat de dormitul la cort sau în 

camper, vei putea alege una din cele 7 locații din 

des�nație : Cârța, Cloașterf, Criț, Floreș�, Richiș, 

Sighișoara sau Șaeș.

Își recomandăm să alegi spaţii cer�ficate și 

recunoscute pentru prac�ci sustenabile.

DESPRE TRASEE
 

Traseele sunt de nivel ușor spre mediu și sunt 
recomandate pentru biciclete de �p mountain-
bike. Majoritatea sunt pe drumuri de pământ 

și/sau cu piatră, cu segmente de asfalt. 
Anumite secțiuni pot deveni imprac�cabile pe 

vreme ploioasă. Informează-te înainte să pleci la 
drum!

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.

UNDE MĂNÂNCI?

Cel mai bine simți atmosfera locului în jurul 

unei mese delicioase, servite într-o șură 

restaurată sau în aer liber, fie în grădină, fie la 

un picnic în vârf de deal, cu priveliște.  

Grădinile, livezile, pășunile și pădurile oferă 

ingrediente de calitate pentru bucătăria locală. 

Fă-ți o rezervare într-unul dintre punctele 

gastronomice locale de la : Criț, Colun, 

Meșendorf, Moșna, Mediaș sau Viscri.

Poposește la o stână. Încearcă brânzeturi

albe din lapte de oaie sau capră. Participă la

evenimentele locale. Profită de orice ocazie să 

deguști preparate făcute după rețete vechi sau 

reintrepretate.

Nu rata:

- sucul de mere de la Mălâncrav sau Slimnic,

- dulcețurile din Alma Vii, Veseud sau Hetiur,

- preparatele cu rabarbăr de la Saschiz,

- pâinea de Hosman, Viscri sau Criș,

- varza de Moșna,

- ceaiurile din plante de la Țopa, Movile sau Criț

- zacusca de Nucet sau de Cloașterf

- trufele de Archita sau Bunesti

- vinul de Richiș

- bucatele din carne de porc de Bazna sau

mangalița.

Bine ai sosit în regiunea de ecoturism cu ul�mul 

ul�mul peisaj auten�c medieval din Europa. 

Eș� în Centrul României! 

Aici este locul unde poți călători înapoi în niște 

�mpuri domoale. 

Aici te bucuri de o biodiversitate încântătoare. 

Aici oamenii locului păstrează de secole reguli 

nescrise, cu respect față de floră și faună, 

cins�nd experiența generațiilor trecute, păstrând 

pentru generațiile viitoare. 

Încearcă traseele la pas, pe bicicletă sau călare.

Lasă natura să îți spună poveș� și bucură-te de 

Colinele Transilvaniei!

www.colinele-transilvaniei.ro

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.

Conţinutul acestui material nu reprezinta în 

mod obligatoriu pozi�a oficiala a Uniunii 

Europene sau a Guvernului României
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