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Deschiderea sezonului TRANSILVANIA CARD 
 
Sezonul 2018 a fost al 7-lea an al proiectului DESCOPERĂ SUFLETUL TRANSILANIEI al Bisericii 
Evanghelice C. A. din România (B.E.C.A.R.). Bisericile medievale și fortificate ale sașilor din 
Transilvania au beneficiat de 759.467 de vizitatori. Noul sezon 2019 se va derula în perioada 1 
aprilie - 31 octombrie 2019. 
 
Începând cu anul 2012 proiectul de dezvoltare al turismului cultural DESCOPERĂ SUFLETUL 
TRANSILANIEI are drept obiectiv prezentarea bisericile fortificate nu doar ca edificii arhitercturale de 
patrimoniu, ci și ca lăcașuri ale spiritualității locale și universale. 55 de biserici și biserici fortificate fac 
parte din proiect. De asemenea,  participă şi cele șapte obiecte de pe lista UNESCO (Biertan, Prejmer, 
Câlnic, Valea Viilor, Saschiz, Viscri și Dârjiu). Biserica din Dârjiu se afla în proprietatea Bisericii 
Unitariene din Transilvania. Și bisericile medievale din cele șapte orașe săsești (Sibiu, Mediaș, Bistrita, 
Brașov, Orăștie, Sebeș, Sighișoara) precum și altele de importanță turistică, cum ar fi Cisnădioara, 
Cârța, Hărman sau Mălâncrav, sunt în continuare incluse in proiectul DESCOPERĂ SUFLETUL 
TRANSILANIEI. 
 
Biserica cea mai frecventată de vizitătorii în 2018 a fost din nou Biserica Neagră din Brașov (238.284 
de persoane fața de 212.038 in 2017). Urmează Catedrala Evanghelică din Sibiu (81.223), Biertan 
(73.200), Prejmer (71.370), Viscri (40.100), Biserica din Deal din Sighișoara (38.673), Hărman 
(29.989), Bistrița (22.135), Biserica Mănăstirii din Sighișoara (21.607), Cisnădioara (21.532), Mediaș 
(16.484) și Cârța (13.747). Numărul total al vizitatorilor în 2018 a fost de 759.467, ceea ce înseamnă o 
creștere semnificativă cu aproape 10% fața de 2017 (695.243). 
 
Evenimentele culturale organizate de B.E.C.A.R., de parohii și protopopiate, de partenerii noștri și de 
asociații culturale locale sunt cuprinse în calendarul cultural pentru zona bisericilor fortificate. Acest 
document, care va fi actualizat permanent, centralizează evenimentele deschise pentru publicul larg. 
Până în prezent sunt planificate peste 200 de evenimente, cum ar fi concerte, serbări, expoziții,  
festivaluri și seminarii.  
 
B.E.C.A.R. in anul Regiunii Gastronomice 
 
Sibiu a fost declarată Regiune Gastronomică Europeană 2019. Acesta este motivul pentru care găsim 
și diverse evenimente cu specific culinar în calendarul nostru de evenimente. La Casa artei 7B din 
Cisnădioara mai poate fi vizitată până în 5 mai o expoziție de pictura si fotografie sub titlul „La Masa“. 
Șapte artiști din șapte țări contribuie cu arta lor la dezvoltarea artei culinare contemporane 



transilvănene. Centrul de dialog şi cultură Friedrich Teutsch al B.E.C.A.R. va prezenta expoziția „Patria 
în bucate. Mâncarea și băutura, identitatea și integrarea germanilor din Europa Răsăriteană“. 
Vernisajul va avea loc în dată de 20 iunie 2019. De asemenea, "Ziua porților deschise" la palatul 
episcopal din Sibiu din toamnă stă sub semnul specificului culinar. Bineînteles, toată lume este 
așteptată și la evenimentele Transilvanian Brunch, care în anul 2019 se vor desfășura sub titlul 
“Descoperă cultura gastronomica din sudul Transilvaniei“. 
 
Proiectul integral este prezentat pe situl www.transilvania-card.ro care informează utilizatorii în 
limbile română, germană și engleză despre toate elementele necesare organizării unei vizite, inclusiv 
discount-urile oferite de partenerii operatori din zona turismului posesorilor Cardului Transilvania 
(cca. 60 de oferte din gastronomie, cazare, evenimente etc. ) 
 
Pașaportul de vacanță poate fi achiziționat de la partenerii noștri din Sibiu, Mediaș, Sighișoara, 
Biertan, Miercurea Ciuc, Brașov, Timișoara și Cluj-Napoca, precum și în București. Lista partenerilor 
este publicată pe www.transilavnia-card.ro. Preţul unui pachet cu harta bisericilor fortificate este de 
50 de lei. Cardul se poate remite și prin email pentru selfprinting. 
 
 
Detalii suplimentare: 
http://www.transilvania-card.ro/ 
 
 


