
ATELIERE MEȘTEȘUGĂREȘTI:
Împletituri din nuiele - în curtea casei de la numărul 139 
meșteșugari din sat împletesc coșuri din nuiele adunate de 
pe dealurile din împrejurimi. 
Țiglă şi cărămidă - pe Strada Livezii, în curtea fabricii de 
suc de mere, se modelează din lut zeci de mii de țigle și 
cărămizi care se ard pe parcursul a mai multor zile într-un 
cuptor special.
Cusături și broderie - în Casa Parohială Catolică, la numărul 
146, femei din sat cos și brodează motive tradiționale pe 
ștergare, fețe de masă sau costume populare specifice 
zonei.
Bucătărie tradițională - în gospodăriile 274, 276, 297 și 
335 vizitatorii pot degusta pâine, cozonac, lichiu și 
plăcinte, pregătite după rețete transmise din generație în 
generație, și coapte în cuptoare încălzite cu lemne.
Dulgherie și tâmplărie - în curtea de la numărul 280 
meșteșugari din Mălâncrav prezintă tehnici de cioplire și 
îmbinare a lemnului folosind unelte tradiționale.
Țesături tradiționale - la numerele 245 și 302 pot fi vizitate 
două ateliere în care, din fire de bumbac și lână, se țes la 
războaie vechi de sute de ani covoare și pânză pentru 
perdele, fețe de masă sau de perne.
Case de oaspeți - la casele 274, 276, 280, 297 și 335, 
restaurate folosind materiale și tehnici tradiționale, 
oaspeții pot rămâne peste noapte pentru a se bucura de 
arhitectura specifică gospodăriilor săsești și de liniștea și 
autenticitatea satului.

PUNCTE PE HARTA TRASEULUI CULTURAL
Punctul de informare se află la casa cu numărul 139, 
denumită și Casa Verde. Vizitatorii pot găsi aici o 
expoziție permanentă de obiecte meșteșugărești 
produse local și costume tradiționale ale diferitelor etnii 
din zonă, precum și bucătăria comunitară din sat.
Biserica evanghelică fortificată a fost construită în secolul 
XIV în cinstea Sfintei Maria, pe locul unei bazilici romanice 
mult mai vechi, și păstrează și astăzi un ansamblu de 
pictură murală linear-narativă gotică, unică în Transilvania.
Biserica ortodoxă a fost ridicată în jurul anului 1700 pe 
locul unei alte biserici, în mijlocul unui cimitir, și are 
hramul „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului”.
Biserica romano-catolică a fost ridicată în a doua jumătate 
a secolului XIX pentru cinstirea Maicii Domnului și a 
deservit comunitatea maghiară din sat până în anul 2010, 
când s-a stins ultimul enoriaș.
Conacul Apafi a fost construit și modificat între secolele 
XV și XVII de familia nobiliară Apafi. Între 2003 și 2007 
conacul a fost restaurat de o echipă de meșteri locali în 
cadrul unui proiect al Fundației Mihai Eminescu Trust, 
distins cu Premiul Europa Nostra. Conacul este deschis 
pentru vizitatori.
Poteca tematică traversează livada de meri din Mălâncrav. 
Colecția de soiuri tradiționale de pomi fructiferi care poate 
fi descoperită pe parcursul traseului reprezintă o valoare 
pentru patrimoniul natural din zonă. Prin procesarea 
merelor din livadă se produce suc certificat ecologic. 
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ARTISAN WORKSHOPS:
Wickerwork - in the yard of house number 139 the village 
craftsmen weave baskets out twigs gathered from the 
surrounding hills. 
Bricks and tiles  - on Livezii Street, behind the apple juice 
factory, clay is shaped into tens of thousands of bricks and 
tiles which are then burned for several days in a specially 
built kiln.
Sewing and embroidery - in the Parish House of the 
Roman-Catholic Church, house number 146, local women 
sew and embroider traditional motifs on towels, 
tablecloths or traditional costumes specific to this region.
Traditional cuisine - in houses 274, 276, 297 and 335 
visitors can taste bread, „striezel”, „hanklich” and pie, all 
prepared following recipes handed down from one 
generation to another and baked in wood-fired ovens.
Carpentry and joinery - in the yard of the house number 280 
local craftsmen from Mălâncrav use traditional tools to 
demonstrate wood carving and joining techniques.
Traditional weaving - in houses 245 and 302 two 
workshops are open to visitors who can watch cotton and 
wool be woven on centuries old looms to become carpets 
and rugs or fabric for curtains, tablecloths or pillow cases.
Guesthouses - in houses 274, 276, 280, 297 and 335, 
restored using traditional materials and techniques, guests 
can spend the night and enjoy the architectural style and 
the peaceful and authentic atmosphere of a Saxon village.

POINTS OF INTEREST ON THE CULTURAL ROUTE
The Tourist Information Point can be found at house 
number  139, also named the green house. The house 
also hosts a permanent exhibition of locally made, 
handcrafted objects and traditional costumes belonging 
to the ethnic groups in the area.
The Evangelical Fortified Church was built in the 14th 
century in honour of the Virgin Mary, over an old Romanic 
basilica. The well-preserved linear narrative Gothic murals 
found here are unique in Transylvania.
The Orthodox Church was erected around the year 1700  in 
the middle of the graveyard, over an older orthodox 
church. It is dedicated to „The Blessed Virgin Mary”.
The Roman Catholic Church was built in the second half of 
the 19th century in honour of the Virgin Mary and served 
the Hungarian community of the village until 2010, when 
its last parishioner passed away.
The Apafi Manor was built and modified between the 15th 
and the 17th century by the Apafi noble family. Between 
2003 and 2007 the Mihai Eminescu Trust carried out a 
project for its restoration. The work has been done by local 
craftsmen and the project received the Europa Nostra 
Award. The manor is now open to visitors.
The Theme Path crosses the apple orchard from 
Mălâncrav. The variety of traditional fruit trees that can be 
seen on this path is one of the treasures of this region’s 
natural heritage. The apples from the orchard are 
processed to produce certified organic apple juice. 
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