
Noutăţi din turism 
martie 2012 

Cuprins 

Ne vedem la 
Bucureşti 1 

Agenda 

evenimentelor  
2-5 

Operatorii se 
prezintă 6 

Dacă în calendarul 

creştin luna martie nu 

lipseşte niciodată din 

Postul Mare, în 

calendarul turistic, 

martie este întotdeauna 

rezervată târgurilor 

turistice. 

Anul acesta, Târgul de 

Turism al României va 

avea loc în perioada 15-

18 martie, în cadrul 

Complexului Expoziţional 

Romexpo din Bucureşti. 

Ne veţi (re)întâlni în 

pavilionul C4-C5 cu noi 

materiale interesante 

despre destinaţia 

turistică-judeţul Sibiu. 

Alături de broşurile 

generale, vom prezenta 

harta turistică şi portalul 

turistic ‒ destinaţii şi 

atracţii, circuite 

recomandate, activităţi 

în natură, agenda 

evenimentelor culturale 

şi sportive cazare, 

transport, alimentaţie, 

informaţii utile, oferte 

speciale ‒ o resursă de 

informaţii pentru 

organizarea vacanţei la 

Sibiu. 

Judeţul Sibiu este o 

destinaţie de vacanţă 

ideală pentru iubitorii de 

natură şi de mişcare în 

aer liber. Am selectat 

multe posibilităţi de 

organizare de sejururi 

active: trasee de 

drumeţie şi de 

cicloturism, posibilităţi 

de practicare a 

sporturilor extreme 

(parapantă, paraşutism, 

motodeltaplan), a 

sporturilor motorizate 

(enduro, ATV şi offroad), 

pescuit, sporturi 

acvatice, tabere şi 

circuite tematice pentru 

adulţi şi pentru cei mici. 

Vă aşteptăm totodată la 

standul Sibiului pentru a 

beneficia de pachetele 

de servicii special 

pregătite de operatorii 

noştri.  

Anul 2012 confirmă 

titulatura de Capitală 

Culturală a Sibiului. 

Proiectul Sibu 

Baroc.Update reuneşte 

evenimente de seamă, 

toate desfăşurate sub 

umbrela unei teme 

captivante: barocul.  

Concerte de muzică, 

spectacole de dans, 

spectacole de teatru, 

proiecţii 

cinematografice în aer 

liber, parade de modă, 

expoziţii şi colocvii, 

târguri tematice, 

vernisaje foto-toate vor 

recrea atmosfera 

barocă, elegantă şi plină 

de fast a Sibiului de 

odinioară. 

Vizitatorii târgului vor 

primi toate informaţiile 

legate de aceste 

evenimente prin 

intermediul broşurilor 

distribuite de 

reprezentanţii Primăriei 

Municipiului Sibiu.  

Aşteptăm deci să ne 

vedem la (standul) Sibiu 

pentru a descoperi 

oraşul ce sărbătoreşte 

prin evenimentele sale 

barocul; trasee de 

drumeţie şi de bicicletă 

în ţinutul bisericilor 

fortificate, la Mediaş, 

Păltiniş sau pe 

Transfăgărăşan; băi de 

soare şi apă sărată la 

Ocna Sibiului şi Bazna; 

viaţa la ţară în 

Mărginimea Sibiului, 

picnicuri cu produse 

tradiţionale…doar câteva 

din ingredintele vacanţei 

în judeţul Sibiu. 

În atenţia operatorilor 

cultural-turistici din 

judeţul Sibiu 

Vă invităm să aduceţi 

materialele de 

promovare la sediul 

asociaţiei de pe strada  

G-ral Magheru, nr. 14, 

cam. B 206, până la data 

de 13 martie 2012, zilnic 

între orele 09.00-17.00. 

Ofertele speciale în 

format pdf pot fi trimise 

la adresa noastră de mail 

office@sibiu-turism.ro.  

 

 

Ne vedem la Bucureşti! 

http://www.baroc.sibiu.ro/
http://www.baroc.sibiu.ro/
http://www.baroc.sibiu.ro/
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2 februarie - 4 martie, Sibiu 

Expoziţia de pictură „Plimbare prin 

pădurea oglinzilor care cântă” 

Palatul Brukenthal, sala de expoziţii temporare 

www.brukenthalmuseum.ro 
 

3 februarie - 1 aprilie, Sibiu 

Expoziţia „Mexic: tradiţii şi obiceiuri” 

Casa Hermes, Piaţa Mică, nr. 11 

www.muzeulastra.ro 
 

4 februarie - 1 aprilie, Sibiu 

Expoziţia de fotografie „Hanasaka” 

Palatul Brukenthal, cabinetul de cartografie 

www.brukenthalmuseum.ro 
 

8 februarie - 31 martie, Sibiu 

Expoziţia „Burgul transilvan” 

Palatul Brukenthal, cabinetul de stampe 

www.brukenthalmuseum.ro 
 

14 februarie - 11 martie, Sibiu 

Expoziţia „3X Muzeul totalitar, 

modernist, balcanian” 

Galeria de Artă Contemporană 

www.brukenthalmuseum.ro 
 

18 februarie - 1 mai, Mediaş 

Expoziţia de artă plastică „Arta cum 

laudae” 

Muzeul Municipal, str. M. Viteazu, nr. 46, 

ora 10.00 

0369/445024-Muzeul Municipal 
 

24 februarie - 5 martie, Mediaş 

Expoziţia de artă plastică Adrian Matei 

„Culoarea simbolului. Armonia” 

Casa Schuller 
 

29 februarie - 30 aprilie, Sibiu 

Expoziţia „Maeştrii zborului” 

Muzeul de Istorie Naturală 

www.brukenthalmuseum.ro 
 

1-20 martie, Sibiu 

Expoziţia de fotografie „Roşia Montană 

te cheamă” 

Teatrul Gong, str. Al. Odobescu, nr. 4 
 

1 martie, Sibiu 

Proiecţie cinemateca Astra Film „Sat 

fără femei/Village without women” 

Sala Studio, Piaţa Huet, nr. 12, ora 18.00 

1 martie, Sibiu 

Proiecţie cinemateca TIFF „Happy, happy” 

Teatrul Gong, str. Al. Odobescu, nr. 4, ora 20.00 

www.rofilmpromotion.ro 
 

1 martie, Sibiu 

Concert Antract 

Oldies Pub, str. Ghe. Lazăr, nr. 6, ora 22.00 
 

1 martie, Mediaş 

Atelier de confecţionat mărţişoare 

„Mărţişoarele, vestitoarele primăverii” 

Muzeul Municipal, str. M. Viteazu, nr. 46, 

ora 10.00 

0369/445024-Muzeul Municipal 
 

2-4 martie, Sibiu 

ArtBoutique şi ateliere de creaţie 

pentru copii şi părinţi 

Galeria Habitus, Piaţa Mică, nr. 4, ora 10.00 

www.artboutique.org 
 

2 martie, Sibiu 

Concert „Mushroom Story” 

Bohemian Flow, ora 22.00 
 

2 martie, Sibiu 

Concert Oldiz Band 

Oldies Pub, str. Ghe. Lazăr, nr. 6, ora 21.00 
 

2-4 martie, Sibiu 

Carnavalul Primăverii 

www.amiciimuntilor.ro 
 

3 martie, Sibiu 

Concert Andrey Pushkarev 

Unit Club, str. Dr.Ion Raţiu, nr. 9, ora 23.00 
 

4 martie, Sibiu 

Concert Coma 

Music Pub, Piaţa Mică, nr. 23, ora 21.00 
 

5 martie, Sibiu 

Concert Tribut 

Oldies Pub, str. N. Bălcescu, nr. 13, ora 22.00 
 

5 martie, Sibiu 

Reprezentaţie Florin Piersic şi Medeea 

Marinescu „Străini în noapte” 

Casa de Cultură a Sindicatelor, ora 19.00 

Contact rezervări: 021/330 22 77 

TIMP LIBER - 

AFLĂ CE 

EVENIMENTE 

AU LOC LUNA 

ACEASTA ÎN 

JUDEŢ 

http://www.brukenthalmuseum.ro/
http://www.muzeulastra.ro
http://www.brukenthalmuseum.ro/
http://www.brukenthalmuseum.ro/
http://www.brukenthalmuseum.ro/
http://www.brukenthalmuseum.ro/
http://www.romfilmpromotion.ro/cprogram.php?oras=Sibiu
http://www.artboutique.org
http://www.amiciimuntilor.ro


Pagina 3 

Noutăţi din turism 

TIMP LIBER - 

AFLĂ CE 

EVENIMENTE 

AU LOC LUNA 

ACEASTA ÎN 

JUDEŢ 

Agenda evenimentelor - luna martie 

5-16 martie, Mediaş 

Atelier de pictură „Joules Verne” 

Biblioteca „St.L. Roth”, Piaţa Regele 

Ferdinand I, nr. 1 

0369/421023 –Biblioteca „St.L. Roth” 
 

6 martie, Mediaş 

Atelier de creaţie „Primăvara” 

Biblioteca „St.L. Roth”, Piaţa Regele 

Ferdinand I, nr. 1 

0369/421023 –Biblioteca „St.L. Roth” 
 

6 martie, Sibiu 

Concert Pepe şi prietenii 

Sala Transilvania, ora 20.00 
Biletele se gasesc la Agenţia Teatrală, 
Sala Transilvania, Libraria Humanitas şi 
online pe bilete.ro, eventim.ro şi 
concertpepe.ro.  
 

8 martie, Sibiu 

Proiecţie cinemateca Astra Film 

„Poveşti din fundături uitate/Songs 

from the nickel” 

Sala Studio, Piaţa Huet, nr. 12, ora 18.00 
 

8 martie, Sibiu 

Proiecţie cinemateca TIFF „Whisky” 

Librăria Humanitas, ora 20.00 

www.rofilmpromotion.ro 
 

9-18 martie, Sibiu 

Zilele Filmului Maghiar 

Galeria Habitus şi Atrium Classic Cafe 

www.szeben.ro 
 

9-18 martie, Sibiu 

Expoziţie de fotografie André Kertész  

Casa Albastră, Piaţa Mare, nr. 5 

www.szeben.ro 
 

9 martie - 20 mai, Sibiu 

Expoziţie „Fecioarele înlăcrimate din 

Transilvania” 

Casa Artelor, orele 10.00-15.00 

www.muzeulastra.ro 
 

10 martie, Sibiu 

Concert Şuie Paparude 

Unit Club, str. Dr.Ion Raţiu, nr. 9, ora 21.00 
 

 

 

 

 

10-16 martie, Mediaş 

Salonul de primăvară al artiştilor 

plastici medieşeni 

Casa Schuller 
 

11 martie, Sibiu 

Reprezentaţie Maia Morgenstern „O 

femeie singură” 

Casa de Cultură a Sindicatelor, ora 19.00 

Contact rezervări: 0752/791 902 
 

15 martie, Sibiu 

Proiecţie cinemateca TIFF „Katalin Varga” 

Teatrul Gong, str. Al. Odobescu, nr. 4, ora 20.00 

www.rofilmpromotion.ro 
 

17 martie, Avrig 

Carnavalul Primăverii 

Sala Pavilion 

0740/335 318-Asociaţia Prietenii Avrigului 
 

21 martie, Mediaş 

Festivalul Francofoniei 

Biblioteca „St.L. Roth”, Piaţa Regele 

Ferdinand I, nr. 1 

0369/421023 –Biblioteca „St.L. Roth” 
 

22 martie, Sibiu 

Proiecţie cinemateca TIFF „Caravana 

cinematografică” 

Librăria Humanitas, ora 20.00 

www.rofilmpromotion.ro 
 

24-27 martie, Sibiu 

24 de ore de teatru non-stop 

asociatiabis@yahoo.com 
 

26 martie, Sibiu 

Conferinţă Gabriel Liiceanu şi Andrei Pleşu 

Teatrul Naţional „Radu Stanca”, ora 19.00 

www.tnrs.ro 
 

27 martie, Sibiu 

Teatrul de Revistă „Constantin Tănase” din 

Bucureşti prezintă „Revista Revistelor” 

Casa de Cultură a Sindicatelor, ora 19.00 

Contact rezervări: 0743/914 096 
 

29 martie, Sibiu 

Proiecţie cinemateca TIFF „Balada tristă de 

trompetă” 

Teatrul Gong, str. Al. Odobescu, nr. 4, ora 20.00 

www.rofilmpromotion.ro 

http://www.romfilmpromotion.ro/cprogram.php?oras=Sibiu
http://www.szeben.ro
http://www.szeben.ro
http://www.muzeulastra.ro
http://www.romfilmpromotion.ro/cprogram.php?oras=Sibiu
http://www.romfilmpromotion.ro/cprogram.php?oras=Sibiu
http://www.tnrs.ro/spectacole/conferinta-gabriel-liiceanu-si-andrei-plesu
http://www.romfilmpromotion.ro/cprogram.php?oras=Sibiu


10 martie 

„Breaking the waves/ Viaţa 

binecuvântată a lui Bess” 

Teatrul Naţional „Radu Stanca”, ora 19.00 
 

11, 12 martie 

„D’ale carnavalului” 

Teatrul Naţional „Radu Stanca”, ora 19.00 
 

13 martie 

„Domnul Puntila şi sluga sa Matti/ Herr 

Puntila und sein Knecht Matti”-

spectacol în limba germană cu traducere 

în limba română 

Teatrul Naţional „Radu Stanca”, ora 19.00 
 

15 martie 

„Ultima zi a tinereţii” 

Teatrul Naţional „Radu Stanca”, ora 19.00 
 

17, 31 martie 

„Un tramvai numit Popescu” 

Tramvaiul Sibiu-Răşinari, ora 14.00 
 

17 martie 

„Îmi place cum miroşi” 

Teatrul Naţional „Radu Stanca”, ora 19.00 
 

18 martie 

„Priveşte înapoi cu mânie” 

Teatrul Naţional „Radu Stanca”, ora 11.00 
 

18  martie 

„Ispita Cioran” 

Tramvaiul Sibiu-Răşinari, ora 14.00 
 

21, 22 martie 

„Operele complete ale lui Shakespeare 

pe scurt/ Shakespeares sämtliche 

werke (leicht gekürtz)”-spectacol în 

limba germană cu traducere în limba 

română 

Casa de Cultură a Sindicatelor, sala Studio, 

ora 19.00 
 

23 martie 

„Închisoarea de fete” 

Facultatea de Litere şi Arte, sala Cavas,  

ora 21.00 
 

1, 8, 15, 23, 29 martie 

Concert simfonic 
Sala Thalia, str. Cetăţii, nr. 3-5, ora 19.00 

Filarmonica de Stat 

Sibiu 

www.filarmonicasibiu.ro 

Muzică simfonică 

Teatrul Naţional  

„Radu Stanca” Sibiu, 

Bdul Corneliu Coposu, nr. 2 

www.tnrs.ro 

Teatru 

1, 23 martie 

„Oscar şi buni Roz” 

Casa de Cultură a Sindicatelor, sala Studio, 

ora 19.00 
 

2 martie 

„Aştepându-l pe Godot” 

Teatrul Naţional „Radu Stanca”, ora 19.00 
 

3, 16 martie 

„Încurcă-i drace!” 

Teatrul Naţional „Radu Stanca”, ora 19.00 
 

4 martie 

„Electra” 

Teatrul Naţional „Radu Stanca”, ora 19.00 
 

7 martie 

„Cineva mă aşteaptă?!”-spectacol în 

limba japoneză cu traducere în limba română 

Casa de Cultură a Sindicatelor, sala Studio, 

ora 19.00 
 

7 martie 

„Frumoasa din pădurea adormită/ 

Dornröschen”-spectacol în limba 

germană cu traducere în limba română 

Teatrul Naţional „Radu Stanca”, ora 11.00 
 

8 martie 

„Balul” 

Teatrul Naţional „Radu Stanca”, ora 19.00 
 

9 martie 

„O noapte furtunoasă” 

Teatrul Naţional „Radu Stanca”, ora 19.00 
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Târguri şi pieţe 
 Târguri generale 

 

1, 8, 15, 22, 29 martie - Mediaş 
2, 9, 16, 23, 30 martie - Agnita 
3, 10, 17, 24, 31 martie - Răşinari 
4, 11, 18, 25 martie - Tălmaciu, Gura  
Râului, Poiana Sibiului, Tilişca, Vurpăr 
4 martie - Micăsasa 
6 martie - Şeica Mică 
17 martie - Apoldu de Sus 
21 martie - Arpaşu de Jos 
23 martie - Dumbrăveni 
25 martie - Orlat 
29 martie - Ocna Sibiului 
31 martie - Cornăţel 
 

Târguri de animale 
 

3 martie - Blăjel 
19 martie - Avrig 
21 martie - Agnita 
25 martie - Şoroştin 

Teatrul Gong Sibiu 

www.teatrulgong.ro 

1, 2 martie 

„Frumoasa şi bestia” 

Str. Al. Odobescu, nr. 4, ora 11.00 
 

4, 12 martie 

„Visul unei nopţi de vară” 

Str. Al. Odobescu, nr. 4, ora 11.00 

respectiv ora 12.00 
 

6 martie 

„Honig, Zucker und Salz” 

Str. Al. Odobescu, nr. 4, ora 14.00 
 

7 martie 

„Farsele iubirii” 

Str. Al. Odobescu, nr. 4, ora 19.00 

25 martie 

„Visul unei nopţi de vară” 

Facultatea de Litere şi Arte, sala Cavas, ora 

21.00 
 

27 martie 

„Eu sunt cel ce sunt” 

Casa de Cultură a Sindicatelor, sala Studio, 

ora 19.00 
 

28, 29 martie 

„Hoţii/Die Räuber”-spectacol în limba 

germană cu traducere în limba română 

Teatrul Naţional „Radu Stanca”, ora 19.00 
 

30 martie 

„Balul burlacilor” 

Facultatea de Litere şi Arte, sala Cavas,  

ora 21.00 
 

31 martie 

„Aforisme pentru un actor tânăr” 

Facultatea de Litere şi Arte, sala Cavas, ora 

19.00 
 

Programul Teatrului Naţional Radu Stanca poate 

face obiectul unor modificări. Pentru varianta 

actualizată a programului, vă rugăm să accesaţi 

www.sibfest.ro. 

9 martie 

„Honey, sugar and salt” 

Str. Al. Odobescu, nr. 4, ora 17.00 
 

11 martie 

„Ein Sonnenstrahl” 

Str. Al. Odobescu, nr. 4, ora 11.00 
 

14 martie 

„Frumoasa şi bestia” 

Str. Al. Odobescu, nr. 4, ora 19.00 
 

18, 21 martie 

„Aventurile lui Pinocchio” 

Str. Al. Odobescu, nr. 4, ora 11.00 

respectiv ora 19.00 
 

22, 23 martie 

„Croitoraşul cel viteaz” 

Str. Al. Odobescu, nr. 4, ora 12.00 
 

25 martie 

„Puiul de lebădă” 

Str. Al. Odobescu, nr. 4, ora 11.00 
 

Programul Teatrului Gong nu este finalizat în acest 

moment. Pentru varianta actualizată a 

programului, vă rugăm să accesaţi 

www.teatrulgong.ro 
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Valea Porumbacului-oază de linişte şi relaxare din întreaga Transilvanie  

La poalele Munţilor 
Făgăraş, sunteţi aşteptaţi 

în mijlocul unui peisaj 

fascinant, departe de 
agitaţia vieţii cotidiene. 

Iubitorilor de drumeţii 

montane sau schiat, dar şi 
celor pasionaţi de 

vânătoare şi pescuit, Valea 
Porumbacului le oferă 

bogăţii demne de descoperit. 

De aici, puteţi începe 
ascensiunea spre Vf. Negoiu 

(2535m), al doilea vârf ca 

înălţime din Carpaţii României. 

Mati Tours & Camp vă 

invită să petreceţi o 
vacanţă de neuitat, sau 

doar o perioadă de linişte 

si relaxare în cele mai 
bune condiţii de confort, 

şi asta chiar in mijlocul 

naturii. Cele două case,  

„Casa Krisztina” şi „Casa 

Teona”, sunt localizate la 
doar 25 de km de oraşul 

Sibiu, accesul făcându-se 
cu uşurinţă în orice 

anotimp din DN1, trecând 
prin Porumbacu de Jos. 

La ieşirea din Porumbacu 

de Sus urmaţi 
indicatoarele spre Cabana 

Negoiu şi cele ale firmei 

noastre S.C. Mati Tours & 
Camp S.A., până la adresa: 

str. Faţa Râului, nr. 55-57. 
 

Casa Krisztina: 
- 6 camere duble cu baie 

proprie şi TV prin satelit  
- sală de conferinţe 

dotată cu fotoproiector, 

sistem audio/video 
performant (40 locuri) 
- bucătărie complet 
utilată, bar şi şemineu  
- grătar în aer liber 

Casa Teona: 
- 3 camere duble 
- 3 grupuri sanitare (una 
la etaj şi două la parter) 
- bucătărie complet 
utilată, living spaţios  
- TV prin satelit 
- grătar în aer liber 

Tarifele în perioadele fără 
sărbători, de-a lungul 
anului, sunt următoarele: 
- Casa Krisztina: 110 lei 
camera/noapte , sau 1000 
lei toată cabana/noapte; 
- Casa Teona: 80 lei 
camera/noapte, sau 400 
lei toată cabana/noapte. 
 

În cazul în care se doreşte 
a închiria una din case, 
pentru mai mult de 2 nopţi, 
intervine şi un discount, 
care se discuta în particular 
cu fiecare client, şi se 
decide în funcţie de 
cererile acestuia. 
Pentru cei care doresc să 
se ataşeze saltele 
suplimentare în cameră, 
preţul este de 30 lei/pe 
noapte, salteaua cu 
aşternut. 

Oferte Sărbători  
1 si 8 martie - Pentru 

weekend-urile 2-4 martie 

şi 9-11 martie vă aşteptăm 
cu urmatoarea ofertă 

specială, perfectă pentru 

începutul primăverii: 
pentru un sejur de 2 

nopţi, tarifele vor fi de 
120 lei pentru Casa 

Teona, respectiv 180 lei 

pentru Casa Krisztina. 
Paşte 2012 - pentru 

perioada Sărbătorilor de 

Paşte (15-18 aprilie) v-am 
pregătit un preţ special 

pentru întreaga pensiune. 
Acesta constă într-un 

sejur de 3 nopţi, care va 

costa 600 euro -Casa 
Teona şi 1200 euro -Casa 

Krisztina. Închirierea se 

face la cheie, în regim de 
autogospodărire, şi se 

plateşte un avans de 30% 
cu minim 5 zile înainte. 
Pentru orice alte 
informaţii sau rezervări, 
puteţi încerca şi site-ul 
nostru www.mati.ro, sau 
adresa noastră de e-mail 
info@mati.ro, sau la unul 
din numerele de telefon/
fax la care vă suntem 
disponibili non-stop: 
 

Tel.: 0268/241002 
Fax.: 0268/241006 

Mobil: 0753/508311 

OPERATORII 

SE PREZINTĂ 

http://www.mati.ro
mailto:info@mati.ro


Materialele prezentate în acest buletin au caracter informativ. Deşi facem tot posibilul să fim la curent cu 

ultimele modificări ale programelor, pot apărea schimbări de ultim moment, independent de bunele noastre 

intenţii.  

Copierea, reproducerea parţială sau integrală, precum şi multiplicarea articolelor din acest newsletter este 

permisă doar cu acordul autorilor.  

 

Regiunile turistice din judeţul Sibiu 

Asociația Județeană de Turism Sibiu 

G-ral Magheru, nr. 14, Sibiu 

Tel. / Fax: 0269 21 81 21 

E-mail: office@sibiu-turism.ro 


