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PANORAMA v\ii Prahovei
de pe belvederea din apropierea hotelului.

MOTTO:  nu po]i pretui dac\ nu cuno[ti.

hotelul Alpin din Sinaia (1930-1933)
primele desene ale arh.M.Cheremboch

~n tumultoasa perioada interbelic\, 
turismul, loisirul [i implicit hotelurile ce le-au 
deservit erau considerate pe bun\dreptate 
ca o expresie a noului, a modernit\]ii. 
Definite de particularit\]i de relief 
spectaculoase, adapt`ndu-se armonios [i 
ra]ional la mediul `nconjur\tor, hotelurile 
situate `n zone turistice se remarc\prin 
tratarea volumetric\preponderent pe 
orizontal\, printr-o sever\disciplin\ a 
formelor `n care suprafe]ele pline 
alterneaz\echilibrat cu zonele vitrate, 
volume marcate uneori de accente 
verticale ferme.

Realizat `ntre 1932 [i 1939 dup\planurile 
arhitec]ilor M.Cheremnach [i I.Teodorescu, 
sub patronajul Casei Regale, vechiul hotel 
”Alpin”, ce a avut ca destina]ie [i utilizare 
ini]iale aceea de sanatoriu, este unul din 
exemplele reprezentative ale acelei 
perioade, fiind contemporan cu hotelul 
”Aro” din Bra[ov, hotelul ”Ambasador” din 
Bucure[ti sau hotelul ”Bellona” din Eforie.

Situat la 1400m.altitudine, `n zona de gol 
alpin, hotelul domin\[i azi cu sobrietate [i 
noble]e sta]iunea Sinaia. Acest adev\rat 
punct de reper al v\ii Prahovei [i unul dintre 
pu]inele hoteluri alpine din România, de[i 
modificat [i transformat `n timp, a devenit 
atât de popular `ncât s-a identificat cu 
denumirea geografic\a locului: COTA 
1400.

Construc]ia, extrem de curajoas\pentru 
acea epoc\, a fost realizat\printr-un efort 
general [i sus]inut, materialele de 
construc]ie fiind transportate cu care trase 
de boi pe drumul vechi (care mai exist\[i 
ast\zi) care face leg\tura `ntre Castelul 
Pele[, Poiana stânii Regale [i Schitul 
Sfânta Ana. ~n anii 70, prelu`nd o parte din 
vechiul traseu, s-a construit noul [i de fapt 
actualul drum spre Cota 1400. Acum, `n 
aceast\zon\,care func]ioneaz\ca o poart\ 
de intare ̀ n Bucegi, se mai poate ajunge din 
Sinaia cu vechea telecabin\sau cu noua 
telegondol\.

Revenind la hotel, forma, pozi]ia precum [i 
orientarea lui sunt anume croite `ncât 
s\asigure o cât mai larg\deschidere [i cât 
mai bun\vizibilitate spre valea Prahovei, 

inten]ie accentuat\ [i de amplele terase 
amenajate la parterul [i demisolul lui, 
terase care confer\cadrul necesar unei 
tihnite [ederi. Este o binemeritat\desf\tare 
[i un real privilegiu s\po]i contempla de aici 
r\s\ritul sau apusul soarelui peste mun]i. ~n 
ciuda tuturor acestor argumente, aceste 
minunate [i la ̀ ndemân\locuri de belvedere 
spre Sinaia sunt pustii sau foarte rar 
folosite, c\zute prad\unei nemeritate uit\ri.

Pu]in mai jos, `n prima serpentin\a 
drumului, o potec\`ngust\ce str\bate o 
mic\poian\te conduce pe v`rful unei st`nci 
de unde din nou ai revela]ia unei priveli[ti 
minunate. Peste tot `n zon\ sunt prezente 
panourile Parcului Natural care `]i indic\tot 
ceea ce nu trebuie s\faci, nic\ieri `ns\nu 
exist\locuri amenajate de popas sau de 
belvedere [i evident, nici indicatoare 
respective. La sf`r[it de s\pt\m`n\, 
toat\zona `nvecinat\ hotelului se 
transform\`ntr-o mare, dezolant\[i 
dezordonat\parcare, la fel ca `n centrul 
aglomerat al unui ora[, [i poate 
c\descurajarea accesului carosabil aici [i 
`nlocuirea lui cu transportul urban ecologic 
nu era o idee rea.

~n mai pu]in de o or\te po]i desprinde de 
cotidian, po]i urca la `n\l]imea mun]ilor [i 

po]i bea o cea[c\de cafea cu prietenii 
admir`nd lini[tit panorama v\ii Prahovei 
p`n\dincolo de mun]ii Baiului pentru ca, mai 
apoi, s\ te `ntorci `n ora[ul din vale, la via]a 
ta de zi cu zi. 

Po]i face la sfâr[it de s\pt\mân\, 
`mpreun\cu familia, o drume]ie mai lung\, 
cobor`nd pe vechilu drum al Cotei 1400, 
trec`nd pe la Schitul Sf`nta Ana, prin Poiana 
St`nii Regale pentru a ajunge apoi, 
urm\rind vechea potec\pietruit\`n gr\dinile 
Castelului Pele[. 

Sau po]i face aici un doar un mic popas 
`nainte de a urca mai departe spre v`rful 
muntelui.

Sunt at`t de multe lucruri simple pe care le 
putem face pentru a reactiva interesul 
pentru acest loc. Spun asta deoarece, `n 
mod paradoxal, ̀ n ciuda unui interes turistic 
constant, vechiul hotel ca [i `mprejurimile 
sale se simt azi pe nedrept marginalizate 
a[a c\i-am `ntrebat pe sin\ieni de ce au 
abandonat acest loc. 

Unii spun c\de vin\este drumul de acces, 

dar sunt [i alte posibilit\]i de a ajunge aici. 

Al]ii se leag\de vechimea construc]iei dar 

[tim c\a fost modernizat\de curând, de 

costurile mari de `ntre]inere sau de regimul 

ei de proprietate, dar nu e singurul obiectiv 

`n aceast\situa]ie. 

Realitatea pare s\fie c\Sinaia, de[i 

continu\s\se laude cu reputa]ia Cotei 1400 

refuz\s\`[i asume acest obiectiv unicat ca 

f\c`nd parte integrant\din valoroasa [i 

d iversa e i  zest re tur is t ic\ .  Este 

`ns\momentul s\accept\m c\[i Cota 1400 

apar]ine Sinaiei, c\este unul din simbolurile 

sin\ienilor, c\este punctul de infexiune 

dintre sta]iunea turistic\Sinaia [i ceea ce ar 

putea deveni sta]iunea alpin\Sinaia motiv 

pentru care nu merit\s\fie izolat\, ci 

dinpotriv\sus]inut\pentru a contribui la 

cl\direa [i consolidarea pe termen lung a 

prestigiului ̀ ntregii sa]iuni. 
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