
 

OBIECTIVE TURISTICE  DIN SUCEAVA 

 

CETATEA DE SCAUN A SUCEVEI 

Adresa: str. Cetatii, Suceava 
Telefon: + 40 (0)743 950.415 (muzeograf cetate) 

    Sistemul de fortificatii construit in Moldova la sfarsitul secolului al XlV-lea, inmomentul aparitiei  
pericolului otoman, cuprindea, in scopuri de aparare, intarituri de pamant si lemn, dispuse in jurul unor 
asezari, puncte fortificate aflate in centrul unor localitati sau pe principalele artere ele legatura dintre 
acestea (fortificatii ale curtilor domnesti si manastiresti, precum si cetati de importanta strategica, situate 
fie la hotare, pe linia Nistrului, fie in interior in zona apropiata, subcarpatica 

    Intre aceste intarituri Cetatea de Scaun a Sucevei, una dintre cele mai cunoscute pana in prezent, s-a 
bucurat de faima deosebita de-a lungul timpului.  Identificindu-se cu gloria militara si cu idealul de 
independenta al intregului popor, Cetatea de Scaun a Sucevei a avut o istorie nu numai bogata in 
evenimente si fapte de lupta, ci a insemnat adesea si principalul element de rezistenta al intregii  
Moldove impotriva celor ce doreau sa o supuna. 
 
Astazi, complexul de arhitectura Cetatea de Scaun, resedinta voievodala a  Moldovei, sugereaza 
vizitatorilor imaginea vietii Sucevei medievale. 

CURTEA DOMNEASCA SUCEAVA 

Adresa: B-dul Ana Ipatescu, Suceava 
Telefon: + 40 (0)230 216.439 
Fax: + 40 (0)230 522.979 

    Pomenita in scrierile cronicarilor moldoveni si in relatarile calatorilor straini ("si  acest oras este si 
resedinta de capetenie a domnului, care are aici un palat, biserica si gradini si alte lucruri ce-i apartin...", 
Petru Bogdan Baksic, in anul 1641), Curtea Domneasca de la Suceava se afla in perimetrul orasului 
medieval, in apropierea bisericii Sf. Dumitru, a Sipotului, vechiul centru mestesugaresc al  
Sucevei, si a bisericii Beizadelelor. 

MUZEUL DE ISTORIE SUCEAVA 

Adresa: str. Stefan cel Mare, nr. 33, Suceava 
Telefon: + 40 (0)230 216.439 
Fax: + 40 (0)230 522.979 

Muzeul de Istorie Suceava 
    Adăposteşte o colecţie valoroasă de exponate, prezentând istoria Sucevei în general şi pe cea a 
Bucovinei în special. Tot aici este deschisă şi o galerie de artă cu lucrări semnate de artişti de renume din 
ţară şi din Bucovina. Un punct de mare atracţie este “Sala tronului”.  

 



 

MUZEUL DE STIINTELE NATURII SUCEAVA 

Adresa: str. Stefan cel Mare, nr. 23, Suceava 
Telefon: + 40 (0)230 213.775 

Muzeul de Ştiinţele Naturii  
    Prezintă într-o manieră modernă potenţialul natural al Bucovinei. Se disting: colecţia de flori de mină şi 
dioramele cu principalele vieţuitoare din zonă, încadrate în habitatul lor de vegetaţie.  

MUZEUL DE ETNOGRAFIE "HANUL DOMNESC" SUCEAVA 

Adresa: str. Ciprian Porumbescu, nr. 5, Suceava 
Telefon: + 40 (0)230 516.439 (interior 115) 

    Monument de secol XVII, prezintă principalele zone etnografice ale judeţului. Expoziţia permanentă de 
la parter (recent deschisă publicului) reconstituie atmosfera de epocă a unui han din sec. al XVIII-lea - loc 
de popas pentru oaspeţi de vază, dregători, negustori etc. în trecere prin Suceava; este desfăşurată în: salon 
de oaspeţi, bucătărie, sală de han, cameră de odihnă, cămară, pivniţă - toate constituind un punct deosebit 
de atracţie. La etaj sunt etalate piese importante de etnografie şi artă populară, reprezentative pentru 
această parte a ţării. 

PLANETARIUL SUCEAVA 

Adresa: str. Universitatii, nr 13A, Suceava 
Telefon: + 40 (0)230 216.439 (interior 119 

    Deschis în 1981, cuprinde planetariul, sala ecuatorială, terasa de observaţii, o bibliotecă de specialitate 
şi săli de expoziţie temporară. Cu ajutorul lunetei, în zilele senine se pot face interesante investigaţii. Tot 
aici este găzduită şi o bibliotecă germană, cu sală de lectură. 

Muzeul Satului Bucovinean Suceava 

Adrese str Cetatii  Suceava 

CASA MEMORIALA "SIMION FLOREA MARIAN" SUCEAVA 

Adresa: str. Simion Florea Marian, nr. 4, Suceava 
Telefon: + 40 (0)230 216.439 (interior 118) 

    “Câştigată cu condeiul” de cel mai mare folclorist şi etnograf român, acad. S.Fl. Marian (prin premiul 
de 4.000 lei aur “Năsturel Herescu”, pentru lucrarea “Ornitologia poporană română”), este una dintre cele 
mai vechi case ale Sucevei, datând din secolul al XIX-lea; reconstituie atmosfera de familie şi de activitate 
creatoare în care a trăit autorul celor mai importante monografii tematice privind cultura populară 
românească, prin exponate originale (mobilier, obiecte decorative, tablouri, obiecte personale etc.) şi 
adăposteşte o colecţie documentară impresionantă (cărţi, periodice, manuscrise, fotografii, documente 
culturale, corespondenţă etc.). 

 



Festivalul Medieval Stefan cel Mare- Suceava 

 Din data de 31 iulie 2006 – prima editie , va fi permanentizat 

 
    Proiectul de fata îsi propune popularizarea si reintegrarea în circuitul turistic bucovinean a 
monumentelor de factura medievala de care dispune orasul Suceava, si anume Cetatea de Scaun, Curtea 
Domneasca si Biserica Mirauti. Principalele activitati prinse in proiect sunt: - organizarea si punerea în 
scena de ceremonii medievale, ce se desfasurau conform izvoarelor istorice scrise la Curtea Voievodala a 
Moldovei; va fi adusa în actualitate o epoca a istoriei noastre de mult apusa. - Readucerea în memoria 
comunitatii sucevene a trecutului glorios al Moldovei si în special a capitalei sale Suceava, prin realizarea 
de actiuni interactive care sa implice atât organizatorii / partenerii proiectului, cât si beneficiarii acestuia 
 

STATUIA LUI STEFAN CEL MARE SUCEAVA 

      Statuia lui Stefan cel Mare este amplasata in apropierea Cetatii de Scaun Suceava, pe acelasi podis de 
unde se poate observa intregul oras. Statuia ecvestra a lui Stefan cel Mare a fost sculptata de Eftimie 
BARLADEANU si dezvelita in anul 1977 

 

BISERICI 

BISERICA MIRAUTI SUCEAVA 

BISERICA SFANTA INVIERE SUCEAVA 

BISERICA SFANTA VINERI SUCEAVA 

BISERICA SFANTUL DUMITRU SUCEAVA 

BISERICA SFANTUL IOAN BOTEZATORUL SUCEAVA 

BISERICA "INALTAREA DOMNULUI" TEODORENI SUCEAVA 
 
BISERICA "SFANTA CRUCE" SUCEAVA 
 
BISERICA "SFANTUL ILIE" SUCEAVA 
 
BISERICA "SFANTUL NICOLAE" SUCEAVA 
 
BISERICA "SFANTUL SIMION" (TURNU ROSU) SUCEAVA 
 
BISERICA "SFANTA TREIME" SUCEAVA 

 
 
 

 



HRAMURURI SUCEAVA 

 
23 Aprilie 2006, Sfantul Gheorghe 
Hramul Manastirii Sf. Ioan cel Nou de la Suceava 

23 Aprilie2006, Sfantul Gheorghe 
Hramul Bisericii Sfantul Gheorghe Mirauti 

02 Iunie 2006, Sfantul Ioan cel Nou de la Suceava 
Hramul Manastirii Sfantul Ioan cel Nou de la Suceava 

24 Iunie 2006, Sanzienile - Nasterea Sfantul Ioan Botezatorul 
Hramul municipiului Suceava 

14 Octombrie 2006, Sfanta Parascheva 
Hramul bisericii Sfanta Vineri 

22 Octombrie 2006, Sfantul Dumitru 
Hramul Bisericii Sfantul Dumitru 

 

TRASEE TURISTICE DIN ORASUL SUCEAVA 

Manastirea Zamca - Biserica Turnu Rosu - Observatorul astronomic Planetariu - Casa Simion Florea 
Marian - Muzeul Satului Bucovinean - Cetatea de Scaun (Platoul Cetatii) 

Biserica Sf. Dumitru - Curtea Domneasca - Biserica Domnitelor - Biserica Mirauti - Manastirea Sf. Ioan - 
Muzeul al Bucovinei - Curtea Domneasca 

ALTI FACTORI DE INFLUENTA AI  TURISMULUI SUCEVEAN: 
 

- Resedinta Judetului Suceava 
-  Oportunitati de afaceri 
- Pozitionarea geografica (apropierea de vama Siret, cat si de alte orase si municipii ) 
- Caile de acces (reteaua de drumuri, din care doua europene, 3gari, un aeroport si mai multe 

autogari) 
- Resursele demografice si calificarea fortei de munca data de sistemul preuniversitar si universitar 

sucevean 
- Resursele naturale ale judetului 
- Industrie cu traditie  
- Vestigiile istorice 
- Pastrarea traditiilor 


