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PLIANT REALIZAT ÎN CADRUL PROIECTULUI „INFRASTRUCTURA VERDE ÎN SITUL 
NATURA2000 SIGHIȘOARA -TÂRNAVA MARE - DESCOPERĂ TÂRNAVA MARE PE BICICLETĂ”, 

CO-FINANȚAT PRINTR-UN GRANT DIN PARTEA ELVEȚIEI PRIN INTERMEDIUL CONTRIBUȚIEI 
ELVEȚIENE PENTRU UNIUNEA EUROPEANĂ EXTINSĂ
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Satele săsești din sud-estul Transilvaniei reprezintă unul dintre cele mai importante peisaje 
naturale, culturale și istorice ale Europei. Aici își găsesc adăpost specii de plante și animale 
diverse, care fie sunt în pericol de dispariție, fie au dispărut din alte țări europene. Crestele 
împădurite și văile abrupte, pajiștile înflorite, terenurile arabile, cu pădurile și aspectul tradițional 
al satului, compun acest mozaic unic în peisajul european: Târnava Mare.

Frumusețea nealterată a zonei trebuie promovată, atât la nivel național cât și internațional, 
astfel încât începând cu anul 2011 am construit primii 100 km de traseu de mountain-bike din 
România, pentru a pune bazele unui model de turism durabil în zonă, cu ajutorul unui proiect 
finanţat printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru 
Uniunea Europeană Extinsă.

În mai puțin de două sezoane, peste 3,000 de turiști au venit în Târnava Mare pentru a se bucura 
de traseu și pentru a descoperi peisajele medievale. 

În această rețea sunt interconectate opt sate fortificate (Viscri - Bunești - Criț - Meșendorf - 
Cloașterf - Saschiz - Archita - Daia), cu peisajele și bisericile lor din zonă, și cea mai importantă 
atracție turistică, orașul medieval, Sighișoara.

De peste zece ani, Fundația ADEPT Transilvania, cu susținerea Fundației Orange este inițiatoarea 
unui intens proces de recunoaștere și de promovare a României și a valorilor sale tradiționale, la 
nivel național și internațional, având o abordare inovatoare și integrată, cu o atenție deosebită 
pentru conservarea biodiversității și dezvoltării rurale, pentru ca aceste peisaje și comunități să 
supraviețuiască în secolul XXI. 

Pentru mai multe informații despre activitățile Fundației ADEPT Transilvania și despre 
traseul de mountain-bike, vizitați următoarele site-uri: www.fundatia-adept.org,  
www.discovertarnavamare.org și www.tbtrails.ro
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