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TRASEE CULTURALE URBANE ÎN BUCUREŞTI

Asociaţia SINAPTICA anunţă publicarea celor două trasee culturale urbane 
concepute în cadrul proiectului “Periferii centrale ale Bucureştiului”, prin care se 
urmăreşte punerea în valoare a două zone centrale ale oraşului Bucureşti cu 
valoare istorică, culturală şi urbanistică foarte ridicată, dar şi cu mari contraste 
sociale, economice şi culturale. Aflate în strânsa vecinătate a centrului istoric al 
Bucureştiului, aceste zone sunt păstrătoarele unui patrimoniu cultural important şi 
sunt parte din istoria oraşului încă de la începuturile acestuia.

Traseul De la marginea Târgului Bucureştilor până la mahalaua Vergului 
sau, pe scurt, Prin mahalale, poartă vizitatorul prin locurile care păstrează încă 
urme materiale sau/şi imateriale ale fostelor mahalale  ridicate începând cu 
secolul al XVII-lea în afara Centrului Vechi al oraşului. Traseul propune un parcurs 
cuprins între Piaţa Universităţii - Piaţa Unirii – Bdul Unirii – Bdul Decebal – Şoseaua 
Mihai Bravu – Bdul Ferdinand I. 

Traseul De la sat la oraş străbate zona aflată la sud şi est de Dealul Mitropoliei, 
punând în evidenţă transformările urbane şi sociale din ultimul veac şi jumătate. 
Zona avută în vedere cu acest traseu este definită de Piaţa Unirii – Bdul Regina 
Maria – Bdul George Coşbuc – Şoseaua Viilor – Calea Şerban Vodă – Bdul Dimitrie 
Cantemir. 

Prin cele două trasee culturale de vizitare a acestor foste periferii dorim să oferim 
bucureştenilor şi turiştilor curioşi ocazia de a descoperi o parte din istoria şi 
spiritul oraşului Bucureşti. Traseele pot fi explorate individual, cu ajutorul 
materialelor tipărite care oferă ghidaj, dar şi a hărţilor Google disponibile pe site-
ul proiectului. 

Informaţia despre aceste trasee este disponibilă în mai multe forme:
 direct pe site-ul proiectului, în secţiunea Trasee culturale: 

http://www.sinaptica.ro/periferii-centrale-ale-bucurestiului
 folosind hărţile-ghid care sunt disponibile în format tipărit (prin partenerii de 

promovare din proiect) şi în format .pdf

Pentru mai multe informaţii despre acest proiect şi despre Asociaţia Sinaptica, vă 
invităm să vizitaţi site-ul organizaţiei.
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