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Emblema Municipiului Alba Iulia,

vechea cetate de tip Vauban, îşi va recăpăta măreţia şi demnitatea de
odinioară iar albaiulienii mândria apartenenţei la ţinutul cel mai încărcat
de istorie de pe teritoriul României.
„Această iniţiativă îmbogăţeşte zestrea Municipiului Alba Iulia cu
un parc nou, unic în România, în care vom avea ocazia să admirăm
mărturiile fascinante ale unui patrimoniu istoric şi cultural conservat
de mai bine de 2000 de ani, să ne simţim bine cu prietenii la terase,
să interacţionăm cu artişti plastici în ateliere de creaţie, să apreciem
împreună cu oaspeţii noştri galeriile şi expoziţiile de artă, magazinele de souveniruri, să ne manifestăm în cele mai reuşite concerte
şi evenimente care se vor pune în scenă aici, să parcurgem destinşi
aleile celei mai mari grădini din oraşul nostru, să contemplăm valoroasa moştenire a celeilalte capitale a României - capitala noastră de
suflet ...” a declarat Primarul Municipiului Alba Iulia, D-l Mircea HAVA.
O proiecţie imaginară în cifre vă va oferi o imagine cât mai clară a modului
în care vor arăta şanţurile în viitor. De exemplu, ştiaţi că…
•
110 ha este suprafaţa pe care Cetătea Alba Carolina îşi
arcuieşte impunătoarele ziduri cu cele şapte bastioane, raveline,
contragărzi şi şanţurile de apărare? Şi dacă această cifră nu vă inspiră,
gândiţi-vă la o suprafaţă similară cu cea a 30 de stadioane precum
Santiago Bernabéu....
•
Peste 6 miliarde fire de iarbă şi peste 65000 de flori vă vor
ademeni prin varietatea şi parfumul lor într-o plimbare de-a lungul
bătrânelor ziduri? Un mic exerciţiu de imaginaţie ne demonstrează că
vor exista suficiente fire de iarbă pentru fiecare locuitor al planetei şi
suficiente flori pentru fiecare turist...
•
20.000 de oameni reprezintă capacitatea umană a
traseelor reconfigurate la nivelul de călcare din secolul XVII? Această cifră
prefigurează un nou record demn de Guiness Book, asemănător cu cel înregistrat la Marea Îmbrăţişare când aproape 10000 de oameni au înlănţuit
cetatea…
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