
CASA DE ODIHNĂ ȘI CREAȚIE
„ANDREI OȚETEA”
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CASA DE ODIHNĂ ȘI CREAȚIE 
ANDREI OȚETEA

La aproape 6 km sud-vest față de vatra satului Sibiel, pe platoul situat la 1000 m 

altitudine, se află Casa de odihnă și creație Andrei Oțetea, care este constituită 

dintr-o gospodărie țărănească din lemn datând din secolul al XIX-lea, cu 

intervenții de la sfârșitul secolului XX, dar și cu părți ale clădirii, cum ar fi 

subsolul parțial datând cel mai probabil dinaintea secolului XIX. Accesul 

la amplasament se face din Sibiel, spre vest pe drumul spre Crinț, 4 km 

pe valea Sibielului, apoi spre sud de la Mânăstirea Sibielașului 

încă 3 km pe un drum forestier pe valea Sibielașului. Gospodăria 

de pe platoul denumit și Poiana Godia este vizibilă și 

datorită pâlcului de arbori coniferi. Drumul este 

accesibil cu mașina de teren până la incintă in 

lunile de vară și în funcție de vreme 

primăvara și toamna.
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Centrul are 16 locuri de cazare, 4 camere la parter, 2 încăperi 

la mansardă, 11 băi, bucătărie, sală de mese, sală de conferințe și 

un pavilion, toate mobilate în spiritul arhitectural al zonei. 

Există alimentare cu apă, iar energia electrică este 

asigurată de un sistem complex de celule 

fotovoltaice și un generator cu 

combustibil lichid.
Facilitățile cabanei includ: 

bucătărie utilată, WI-FI, 

ceaun și grătar.
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Povestea Casei de odihnă și creație Andrei Oțetea începe în anul 1980, când 

aceasta a intrat în patrimoniul Bibliotecii Județene ASTRA Sibiu, ca urmare a 

dorinței exprimată prin testament de profesorul și academicianul Andrei Oțetea.
Situată într-una dintre cele mai pitorești zone din sudul Transilvaniei, 

gospodăria datând din secolul al XIX-lea a fost recent restaurată și adaptată 
standardelor vieții cotidiene contemporane. Înconjurată de pădure, în 

mijlocul Poienii Godia, aparținând satului Sibiel, unde predomină 
aerul curat specific zonelor montane, Casa de odihnă și creație 

Andrei Oțetea oferă o ambianță rurală, autentică, plăcută și 
liniștită, departe de zgomotul și agitația lumii moderne. 

Drumul până aici este de o rară frumusețe, ușor de 
parcurs cu un rucsac în spate sau cu o mașină de 

teren. Odată ajunși la destinație, vizitatorii vor 
avea șansa de a explora biodiversitatea 

zonei și vor fi cu siguranță surprinși 
de peisaje fermecătoare.  

Tarifele pot fi consultate: https://bjastrasibiu.ro/wp-content/uploads/2021/03/tarife-2021.pdf
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Un loc în inima naturii, un loc în inima ta!

Contact:
Str. G. Barițiu, nr. 5, 7
Tel: +40 269 210551 
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