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   Acum cateva sute de ani,orasul Brasov a fost o cetate. Din acea 
cetate au mai ramas:Turnul Alb, Turnul Negru,Bastionul Graft, 
Bastionul Postavarilor,Bastionul Tesatorilor,Poarta Ecaterina, 
Biserica Neagra si multe altele. 
   Mandria Brasovului a fost Fabrica de Avioane infiintata in 1925.Aici 
s-au facut avioane de vanatoare care au fost utilizate in al doilea 
razboi mondial. Dupa razboi, fabrica a fost transportata in U.R.S.S. 
   Hotelul Aro (Carpati) a fost construit intre anii 1934-1935 de Horia 
Creanga. Acest hotel a fost pastrat pana astazi. 
    Nu departe de centru se afla Brasovul Vechi.Aici s-au pastrat case 
vechi si cupola bisericii romano-catolice proiectata de Iosif Carl 
Lamasch in secolul al XVIII-lea. 
    In secolul al XIV-lea s-a ridicat in nord-vestul orasului un zid de 
aparare si s-a sapat un canal numit Canalul Graft. 
    Turnul Negru a fost ridicat in 1494 pe Dealul Warthe. La 23 iulie 
1559 ,Turnul Negru a fost lovit de un fulger si a ars,ramanandu-I 
numele de Turnul Negru pana astazi. 
     Bastionul Tesatorilor este situate in sud-vestul orasului. Acest 
bastion a fost ridicat si aparat de tesatorii din oras. 
      Bastionul Postavarilor a aparat sud-vestul cetatii Brasovului in 
secolul al XVI-lea.Apoi a fost incredintat spre apararea breslei 
aurarilor dupa care a fost incredintat breslei postavarilor. 



      Bastionul Graft a fost ridicat in secolul al XV-lea de catre bresla 
selarilor.Acest bastion facea legatura intre Turnul Alb si incintele de 
aparare ale orasului din coltul sau nordic. 
      Poarta Ecaterinei este cea mai bine pastrata poarta de acces in 
oras.A fost ridicata in 1559 de Johannes Benker. 
      In Casa Sfatului se afla sediul administrativ al orasului 
(Praetorium). 
      Strada Sforii este cea mai ingusta strada din Europa.Ea este 
situata in apropierea Portii Schei.Aceasta strada are 111cm-135cm. 
       Aparand inca orasul, Turnul Alb a fost construit in 1494. El are 
18-20 m inaltime. Acest turn a devenit unul dintre cele mai frumoase 
monumente ale orasului. 
       Brasovenii au festivaluri proprii ca de exemplu Junii. Acest 
festival dateaza din 26 martie 1728 si se serbeaza la o saptamana 
dupa Paste. 
        Statuia lui Johannes Honteus a fost ridicata in 1898 langa 
Biserica Neagra. 
        Colegiul Andrei Saguna a fost ridicat intre anii 1851-1856 de 
Stefan Emilian. 
        Cea mai veche parte a cartierului Schei este dominate de 
Biserica Sf. Nicolae (a fost construita intre sec. XIV-XV), una dintre 
cele mai vechi biserici ortodoxe romanesti.De asemenea, in curtea 
bisericii se gaseste cladirea primei scoli romanesti(1495), astazi 
transformata in muzeu;statuia primului tipograf de carti din Romania, 
diaconul Coresi si Muzeul Junilor Brasoveni. 
        Cladirea Prefectiunii din Brasov a fost odata Palatul Justitiei care 
a fost ridicat in 1902 si se afla vis-à-vis de primarie. 
        Poiana Brasov a fost fondata in 1895.Astazi Poiana Brasov este 
una dintre cele mai exclusiviste statiuni turistice din tara. 
        La o distanta de aproximativ 40 de minute din centru, pe 
stradutele pline de spiritualitate ale Scheii Brasovului se ajunge la 
Pietrele lui Solomon. 
,,Legenda spune ca un rege ungur numit Solomon a sarit cu calul sau 
peste prapastia dinte cei doi munti, calul prabusindu-se. Solomon s-a 
salvat prinzandu-se de radacinile unui copac unde si-a aranjat 
coroana pe cap. De aceea vechea emblema a Brasovului este 
coroana cu radacini.” 
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