Localizare
Comuna Saschiz este situată în judeţul Mureş,
regiunea Centru, în partea de Sud-Est a
Podişului Târnavelor, la 20 de km de municipiul
Sighişoara pe drumul european E60 şi la 100
de km de Municipiul Braşov.
Comuna este alcătuită din 3 sate, Saschiz,
Mihai Viteazu şi Cloasterf, toate fiind puternic
influențate de cultura și tradiția săsească.
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Situat în zona Sighişoara -Târnava Mare, cu un
peisaj cultural şi ecologic extrem de valoros, rar întâlnit
în Europa, Saschizul şi satele din preajmă au fost
incluse în reţeaua zonelor Natura 2000, instrumentul
principal al Uniunii Europene pentru conservarea naturii.
Biserica fortificată a fost introdusă în anul 1999,
alături de marea majoritate a caselor săseşti din Saschiz,
pe lista UNESCO.
"Ceea ce este minunat în Transilvania este
această relaţie unică dintre om şi mediul înconjurător.
Acest lucru lipseşte din societatea noastră. Oamenii
tânjesc după un anumit sentiment al apartenenţei, al

Pozele sunt preluate de pe www.ghidvideoturistic.ro

identităţii şi al semnificaţiilor."
Alteţa sa, Prinţul Charles

Saschizul oferă o alternativă plăcută de petrecere
a timpului liber pentru pasionaţii de natură și drumeții,
oferind în același timp și opțiuni pentru pasionații de
cultură, istorie şi gastronomie, precum:
• Vizitarea monumentelor arhitecturale din
localitate
• Vizitarea fântânii Lebran (despre care se spune că,
dacă ai băut apă din fântână, te vei întoarce în
Saschiz)
• Degustări de gemuri,
• Vizite la apicultori,
• Vizite la stână,
• Plimbări cu căruţa
prin sat, etc.

Ce vizităm?
Biserica fortificată - Saschiz
A fost construită la sfârşitul secolului al XV-lea (între anii
1493-1496) de către coloniştii saşi din localitate. Monumentul
impresionează prin frumuseţea expresivă şi prin riguroasa
adaptare a elementelor de fortificație la formele unui lăcaş
de cult.

Turnul cu ceas
Este una dintre cele mai frumoase construcţii medievale din
Transilvania, aparţinând, ca şi Biserica fortificată, arhitecturii
săseşti din secolul XV. Funcţia sa defensivă este trădată de
existenţa gurilor de aruncare şi a celor 12 lucarne care
ritmează acoperişul îmbrăcat în ţiglă smălţuită divers colorată.

Biserica fortificată - Cloașterf
Ansamblul fortificat datează din 1524. Biserica are aspectul
unui masiv reduit, deasupra navei și corului cu bolti în rețea
înălțându-se un etaj fortificat, prevăzut cu ferestre de tragere
și guri de aruncare. Incinta este patrulateră, cu turnuri de colț
în plan pătrat, iar acoperișul este în pupitru.

Cetatea de refugiu
Construită pe un deal împădurit, la 2 km de vatra satului,
fortificaţia a fost ridicată în secolul al XIV-lea pentru a proteja
de invazii pe locuitorii Saschizului şi ai celorlalte şase comune
alăturate, care au ajutat la construirea ei. Trebuie remarcat
specificul acestui refugiu în condiţiile în care majoritatea
fortificaţiilor săseşti au fost ridicate în jurul bisericilor din
centrul aşezării.

Cetatea Uriașilor (Huhnenburg)
Se presupune că prima așezare (2500 îHr.-1800 îHr.) din zonă
a fost situată la 4 km nord de comuna Saschiz, în zona de
păşunat Volsoc. Locul denumit Cetatea Uriașilor, situat pe un
platou înalt de 681,5 m, domină spaţiul din jurul ei.

Mai multe informaţii puteţi obține de la:

Centrul de Informare
Turistică Saschiz
Deschis zilnic între orele 10.00-18.00
Telefon: 0265 711 808
e-mail: turism@saschiz.ro
Situat lângă primăria comunei Saschiz, acesta furnizează
informaţii turiştilor despre accesul spre zona
Târnava-Mare dinspre marile oraşe ale ţării,
despre activităţile şi gastronomia zonei.

