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Stațiunea turistică de interes național: RÂȘNOV 
 



        Râşnovul este a treia staţiune turistică de interes 
naţional din judeţul Braşov, după Predeal şi Poiana Braşov.  
       Orașul a obținut acest statut important, în anul 2012, pe 
baza îndeplinirii criteriilor obligatorii de atestare. 



PORTOFOLIU  
DE EVENIMENTE CULTURALE 

§  ZILELE ORAȘULUI RÂȘNOV; 

§  FESTIVALUL ECVESTRU; 

§  FESTIVALUL DE ARTĂ MEDIEVALĂ „CURTEA 
COMEDIANȚILOR”; 

§  FESTIVALUL DE RECONSTITUIRE ISTORICĂ ”ÎN NUMELE 
TRANDAFIRULUI”; 

§  FESTIVALUL INTERNAȚIONAL DE FILM ISTORIC; 

§  FESTIVALUL PENTRU COPII ”JOCMANIA”; 

§  SĂRBĂTOAREA ROZELOR; 

 

Evenimentele culturale formează o agendă turistică și reprezintă 
o formulă de promovare turistică deosebit de eficientă. 



               CETATEA RÂȘNOV 
 
- în 2016, vizitată de peste 400.000 de turiști plătitori de bilete şi 
alte câteva mii care participă la manifestările culturale 
organizate în cetate, unde intrarea este liberă ; 



 
          LIFTUL PE PLAN ÎNCLINAT 
 
- a fost utilizat, anul acesta, de 55.000 persoane; 
- are o lungime de 165 metri, iar la capete au fost realizate două stații: în 
curtea Casei de Cultură a fost amenajat un centru de informare turistică, un 
lift special pentru persoanele cu dizabilități, iar lângă Cetate a fost realizată o 
platformă belvedere și acces în incinta monumentului istoric; 

 
 



                       DINO PARK 
 
- cel mai mare parc cu dinozauri din sud-estul Europei; 
- este un proiect ambițios, dezvoltat în numai un an, în valoare 
de 5 milioane de euro, finanţat cu fonduri europene; 
- parcul se întinde pe o suprafaţă totală de 1,4 hectare și 
găzduiește 45 de dinozauri în mărime naturală, atestaţi ştiinţific;  
 



      REAMENAJAREA CENTRULUI  
               ISTORIC AL ORAȘULUI  
 
- investiția a fost în valoare de 15,5 milioane de lei din fonduri 
europene;  
- Râșnovul = primul oraș din județul Brașov, care are tunel rutier 
subteran; tunelul are o lungime de 316 m și a preluat traficul auto din 
zona istorică a orașului; 
 
 

 
 



         BAZĂ OLIMPICĂ DE SĂRITURI 
                     CU SCHIURILE  
 
- este primul centru de sărituri cu schiurile la standarde internaționale din România; 
- complexul a inclus la început 3 (trei) trambuline cu punctul de construcție (k) la 15, 
35, respectiv 61 de metri; ulterior, a fost construită și trambulina pentru 90 m; 
- Râșnovul = gazdă pentru competițiile internaționale: 2012 - Cupa de vară a Federației 
Internaționale de Schi din România, 2013 – primul concurs oficial internațional pe 
trambulina de 90 m și Festivalul Olimpic al Tineretului European (FOTE), 2014 – 2 
(două) etape ale Cupei Mondiale Feminine de Sărituri cu Schiurile; 
 
 



URMEAZĂ: 
u  crearea unei infrastructuri de agrement 

sportiv, prin amenajarea unui spațiu verde de 
recreere în zona Valea Cărbunării, lângă baza 
sportivă; acest spațiu va cuprinde pistă de 
biciclete, trial bike, zonă de skateboard, alei 
pietonale, parcare, gardene și pistă de 
longboard.  


