The Guardian: SARMIZEGETUSA among most BEAUTIFUL tourist destinations in Romania
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‘The Guardian’ journalists have compiled the rankings of the most beautiful tourist
destinations in Romania, based on the opinions of the British daily’s readers. Ulpia
Traian Sarmizegetusa, the capital of Roman Dacia, tops the preferences, followed by the
city of Sibiu, Europe’s cultural capital in 2007. The city of Sighisoara is third, its
historical center becoming part of UNESCO’s world cultural heritage list in 1999. The
readers placed Bucharest on 6 th place, the city being outranked by Maramures and the
Black Sea. The rankings of the most beautiful sites in Romania were compiled by ‘The
Guardian’ journalists on the basis of an online survey.

The Guardian: SARMIZEGETUSA in TOPUL celor mai FRUMOASE destinaţii turistice
din România
Jurnaliştii de la The Guardian au realizat topul celor mai frumoase destinaţii turistice din
România, pe baza opiniilor cititorilor cotidianului britanic. Fosta capitală a Daciei
Romane, Ulpia Traiana Sarmizegetusa, ocupă locul 1 în preferinţele britanicilor. Locul 2
este ocupat de oraşul Sibiu, declarat în anul 2007 şi capitală culturală europeană.
Podiumul este completat de oraşul Sighişoara al cărui centru istoric este listat din anul
1999 în patrimoniul cultural mondial UNESCO.Bucureştiul a fost clasat de cititori pe locul
6, înaintea lui clasându-se Maramureşul şi Marea Neagră. Topul cu cele mai frumoase
locuri din România a fost realizat de jurnaliştii cotidianului The Guardian în urma unui
sondaj online.

The Guardian scrie că satele săseşti din Transilvania sunt binecunoscute ca destinaţii turistice,
dar mai sunt multe locuri de vizitat în România, "una dintre cele mai fascinante ţări din Europa".
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Pe primul loc în preferinţele cititorilor The Guardian s-a situat complexul arheologic Ulpia
Traiana Sarmizegetusa (judeţul Hunedoara), fosta capitală a Daciei romane, situată la o
distanţă de 40 de kilometri de Sarmizegetusa Regia, capitala Daciei.

Tot în Transilvania, publicaţia britanică recomandă turiştilor să admire operele de artă din
Muzeul Brukenthal, dar şi Piaţa Mare din Sibiu, vorbind şi despre Podul Minciunilor - cel mai
vechi pod din fontă aflat în serviciu în România.

În aceeaşi regiune istorică a României, The Guardian le recomandă cititorilor satele săseşti de
pe Târnava Mare - Biertan, Richis etc. -, cu bisericile fortificate, mănăstiri şi un "tangibil simţ al
trecutului", Târgul de Crăciun din Sibiu, care are loc în Piaţa Mare a oraşului, Sighişoara,
Rezervaţia de urşi de la Zărneşti (Liberty Bear), satul Viscri, din judeţul Braşov, singura aşezare
de acest tip din România care figurează pe lista patrimoniului UNESCO - publicaţia
recomandând pensiunea deţinută de prinţul Charles al Marii Britanii -, localitatea Câmpu Cetăţii
(în maghiară Vármező) din judeţul Mureş, staţiunea Valea Verde, de lângă Sighişoara, satul
Cisnădioara din Sibiu.

În topul The Guardian mai este inclus Bucureştiul, unde un cititor a recomandat clubul Contele
Dracula, dar şi Timişoara, despre care se spune că este supranumită şi "mica Vienă" şi că a
fost locul unde "s-a născut" revoluţia din 1989, staţiunile de la Marea Neagră, precum şi
Maramureşul, cu Sighetu Marmaţiei, Cimitirul vesel şi Închisoarea Sighet.

Cititorii publicaţiei The Guardian recomandă nu numai locuri de vizitat, ci şi locuri de cazare de
care au fost impresionaţi, pentru care oferă şi tarife.
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