CUM AJUNGEŢI LA CENTRUL CULTURAL GERMAN SIBIU:
1. De la Aeroport
De la Aeroportul Internaţional Sibiu se poate ajunge atât cu taxi cât şi cu autobuzul la Centrul
Cultural German Sibiu.
Cu autobuzul (12 minute)
1.1 Bilete de transport se procură de la automatul de bilete. O călătorie costă 1.50 RON;
1.2 Luaţi autobuzul nr. 11 de la aeroport (staţia Aeroport 1). Parcurgeţi 8 staţii, până la staţia Casa
Armatei; vizavi este Rectoratul Universităţii Lucian Blaga Sibiu;
1.3 La coborâre mergeţi la stânga până la pasajul subteran, treceţi şi ajungeţi pe partea cealaltă în
faţa hotelului Continental Forum;
1.4 La ieşirea din pasaj mergeţi la stânga pe strada Andrei Şaguna până la prima intersecţie
semaforizată. Mergeţi spre stânga pe strada Mitropoliei, drept înainte pe lângă Liceul Octavian
Goga, parcul Astra şi Catedrala Ortodoxă;
1.5 La 50 m de Catedrala Ortodoxă este intersecţia străzilor Mitropoliei cu Poştei;
1.6 Intraţi pe strada Poştei, iar a doua intrare pe partea stângă este intrarea Centrului Cultural
German Sibiu.
2. De la gară
De la gară se poate ajunge cu taxi, cu autobuzul, dar şi pe jos până la Centrul Cultural German
Sibiu.
Cu autobuzul (8 minute)
2.1 Bilete de transport se procură de la automatul de bilete. O călătorie costă 1.50 RON;
2.2 Luaţi autobuzul nr. 5 de la gară (staţia Gară). Parcurgeţi 4 staţii, până la staţia Str. Andrei
Şaguna. Mai departe vezi mai sus punctele 1.4-1.6.
Pe jos (aprox. 20-25 minute)
2.3 De la gară mergeţi drept înainte pe strada Magheru, trecând de intersecţia mare a străzilor
Magheru şi Constituţiei, de biserica catolică aflată pe partea stângă şi de monumentul Nicolaus
Olahus;
2.4 În dreptul bifurcaţiei continuaţi-vă drumul pe partea stângă, intrând pe strada Avram Iancu;
2.5 Urmaţi strada până ajungeţi în Piaţa Mare;
2.6 Traversaţi Piaţa Mare pe latura dreaptă pâna la punctul de informaţie turistică (vizavi de
Muzeul Brukenthal), după care mergeţi spre dreapta pe strada Brukenthal până la prima intersecţie;
2.7 Intraţi pe strada Mitropoliei şi continuaţi-vă drumul ca. 300 m până la prima intersecţie;
2.8 Acum vă aflaţi la intersecţia străzilor Mitropoliei cu Poştei. Intraţi pe strada Poştei, iar a doua
intrare pe partea stângă este intrarea Centrului Cultural German Sibiu.
3. Un taxi se poate comanda la unul dintre următoarele numere de telefon: 0269-942, 0269-953 sau
0269-924 din gară sau din aeroport (prefixul pentru România este 0040).
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