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MANUALUL VOYAJORULUI
C oprinzând.:

Descrierea, escursîunîlor si positiuniior ce
sunt de admirat
în urbea si în împrejurimea Sinaei

8, - - Strada Teatrului, — 8.

1885

TIPOGRAFIA
C. P E T R E S C U - C O N D U R A T U
BUCURESCI si GIURGIU

Stabiliment fondat lă 1870, s’a reînoit anul acesta,
și este în posițiune a esecuta cu repeziciune tot felul
de lucrări grafice.

CAM PI NA

BAI SULFUROASE
VINDECA :

Bole Rheumatice, Bole de Piele,
Syphilitice, Tuberculose ele.
Dupe cum se poate v edea la p ag in a 19-a.

SERVICIUL CEL MAI ÎNGRIJITOR
1-eonul Începe de la 1 Iu n ie si tin e pana la finele
lu n ei Septem brie.

M A JE S T A T IL E LOR

R E G E L E S I R E G IN A

^^^>inaia și-a luat numele de la mănăsti
rea cu acelaș nume. Mănăstirea s’a zidit la
1695 de către Mihail Cantacuzin. Fundarea
orașului se datorește Majestăței Sale Regelui,
Principelui Dimitrie Ghica, D-lor Gr. Cantacuzino și Dr. Davilla. La 1880 Camerile vo
tară o lege prin care Sinaia se declară ca co
mună urbană. In raza comunei Sinaia intră
prin acestă lege cătunele Isvorul, Poiana Ța
pului, Buștenii Zamura, Azuga, Podul Neagului și Predeal. Reședința primăriei și a per
cepției e la Sinaia.
Intrega comună e pe munții Carpați sau pe
lângă acești munți, din cari cei mai princi
pali sunt Bucegiul, Omul, Dorul, Peatra-Arsă,
Furnica, Piscul-Cănelul, Cumpătul, Caraima-
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nul, Azuga, Predeluș, Păduchioasa, Jepii mari
și Jepii mici.
Rîul ce străbate acesta comună este Pra
hova, care e format din m al multe isvore ce
și iati naștere din munții de lângă Predeal și
curg spre meadă-cli unindu-se cu pârâul Azuga
care isvorește din muntele cu același nume.
De aici înainte curge printre stânci și lângă
șoseoa ce duce din Predeal la Sinaia, făcend
o mulțime de cotituri și primind multe isvdre
din munții ce străbate.
Apa Prahovei, numită pe acolo și Prahoviora, trece prin cătunele Azuga, Buștenii, Poiana-ȚapuluI, Sinaia, Isvoarele, Comarnic, Brea
za, Câmpina, etc. Mal sunt: Peleșul care isvore
ște din munții Piatra-arsă și Furnica care curge
in fața Castelului Peleșul și în dosul m ănăsti
re! Sinaia de unde se varsă în Prahova. Ma
lurile acestui rîuleț sunt de o frumusețe răpitore si murmurul plăcut al apei ce curge peste
bolovani îți produce o dulce uimire și te ațină
in cale, să admiri natura în maiestatea sa.

Alt părâu e Valea-Cerbului, care isvorește
clin munții Caraimanul și se varsă în Prahova
lângă satul Bușteni.
Valea-rea isvorește din munții Cumpătul,
Piscul-Căinelul și se varsă în partea stângă
în Prahova în fața podului căel ferate lângă
gara Sinaia.

*
Ancă acum 5 ani Sinaia n ’avea de cât mă
năstirea, vila Principelui D. Ghica cum și alte
câte-va vile și un h o tel; ear mărețul Castel
Peleș era abia în clădire. Dar fu de ajuns în
ceperea acestei clădiri ca palatele să se înmulțescă și Sinaia să ia un avent așa ca în
scurt timp să se transforme în oraș. S’au fă
cut șosele de la gară la m unți și alte ce le
străbat ear din m unți s ’a tras apa în oraș. S’au
înălțat impozanta clădire num ită Marele ho
tel Caraiman în fața căruia s ’a făcut aleiul cu
parcul; multe alte restauranturl și peste 150
vile, în cari clăditoril s ’au luat la întrecere
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pentru a ne da forme arcliitectonice mat peifecte, cari aduc bucuria vederel. Fie-care din
aceste clădiri reprezintă capitaluri imense.
Castelul Peleș, a cărui construcțiune s ’a
început la 1875 și n ’a fost întreruptă de cât
în anii 1877—78. când Majestățile Lor erau
cu totul cuprinși de grija resboiulul. Când
acesta se sfîrși, s’a reînceput construcția și
s’a terminat în anul 1882. Pergamentul de
clădire a fost compus de însuși Majestatea Sa
Regina.
Palatul Peleșul este zidit pe o ridicătură a
muntelui Petra-arsă și coprinde un spațiu de
două mii cinci sute metri pătrațl. După pla
nul primitiv, Palatul Peleș era să ocupe un
spațiu mult mai mare, dar constatându-se că
terenul muntelui nu este tare pentru greu
tăți mari, s’a restrâns după nevoie. Apa care
isvorește din munți s’a tras prin canalurl sub
terane ca clădirea să nu pdtă fi atacată de
apă.
Palatul este forte măreț, în stilul architec-

tonic și ornamental al Elvețienilor cu stilul
gotic reformat; are forma unui patru-later,
cu două etaje și coprinde ișâjjte-ijieci și două
încăperi din care patru salâne și șaseijecl și
opt camere cu coriddre, antreuri și scări. Pa
latul se înalță falnic și demn de un Palat
Regal.
In partea stîngă pe marginea malului stîng
al rîulul Peleșu se află grajduri ce țin de Cas
telul Peleș.
In sus spre munte se află pe o posițiune
admirabilă și casa de venătore a Regelui.
Mănăstirea Sinaia e ridicată la anul 1695
ca o cetate puternică de către Mihail Cantacuzin și a cărei reînoire, după cum se află
astă-dl se datorește starițulul, Archimandritul
Ghermano. Este ținută într’o curățenie de ad
mirat.
împresurată de mici grădini stă Biserica
cea veche și de jur împrejur sunt chiliele fra
ților, camera Starețului, are o sobă de porce
lan și un cesornic dăruit de Majestatea Sa
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Regina; o Bibliotecă și un pat; pe pereți se
văd între diferite tablouri o diplomă dată Starițulul de împăratul Austriei și o alta a Majestăței Sale Regelui, prin cari i se conferă
decorațiunile Vulturul Austr. și Steaua Ro
mâniei. In fața Bisericei este casa de găz
duire și de mâncare. In casă, prin zid, curge
din o fântână o apă limpede. Fântâna s’a
clădit de părintele Ghermano în 1877 cu ocasiunea alegerel sale ca stareț la acesta mă
năstire.
Terenul urbei Sinaia produce puține ce
reale dar are livezi de pruni, locuri de fâneță
și pășuni minunate. Locuitorii se ocupă cu
industria lemnelor, cu scânduri, șindrilă etc.
In principal creșterea vitelor și fabricarea
brânzetelor.
In valea Prahovei se face var alb și negru
și sute de cuptdre se întâlnesc în munți.
La Comarnic se scote petre cubice de pa
vaj din carierele de piatră,

In munți și lângă Sinaia sunt și animale
sălbatice precum căpriore, urși, lupi, porci etc.
Clima este schimbăcidsă, locurile de prin
munți sunt cam des plouate, însă pe la Iunie,
Iulie, August și Septembrie este un timp care
’țl face viața destul de plăcută și poți avea
chiar ca vizitator o petrecere pe deplin satisfăcetore.
Isvdrele de apă care sunt în număr mare
și ies prin diferite locuri, nu formeză bălți,
pentru că ele se varsă regulat în Prahova, Teleajenu, Peleșu și Cricovu, însă vara apa în
aceste rîulețe este scăzută și aduce o mur
mură forte plăcută audulul care vrând ne
vrând înveselesc pe privitori.
Sinaia împlinind fote condițiile necesare sănătățel s’a transformat cu drept într’un loc
de cură climatică de primul rang și pote con
cura cu cele mai vestite locuri de cură din
slreinătate.
In Sinaia se află mal multe hotele între
care de în teiul rang sunt: Hotel Caraiman.

