Obiective turistice: Universitate
Teatrul National “I.L.Caragiale”

A fost construit in anul 1848. Cladirea teatrului a avut sediul pe Calea Victoriei pana in
anul 1944, cand a fost bombardata. Pe actualul loc, intre anii 1964 si 1973, teatrul a avut
forma unei palarii, dar in 1978 a fost demolata fatada. In anul 2011 au inceput lucrarile
reabilitare si au fost finalizate in 2015.

Teatrul intre anii 1848-1944

Teatrul intre anii 1964-1973

Hotelul Intercontinental

Hotelul a fost inaugurat in anul 1971 si a fost, la acea vreme, cea mai inalta cladire din
Bucuresti. A fost primul hotel de 5 stele. Are o inaltime de 90 de m, 22 de etaje si 251 de
camere.
Muzeul Bucurestiului (Palatul Sutu)

A fost realizat intre anii 1833 si 1834. Pentru o perioada scurta a fost sediul primariei
Bucurestiului. In 1932 cladirea a adapostit sediul Bancii Chrissovelony. In 1940 a fost
devenit sediul CEC. Anul in care a devenit muzeu a fost 1959.

Universitatea Bucuresti

Domnitorul Alexandru Ioan Cuza infiinteaza in anul 1864 Universitatea Bucuresti,
adapostind Facultatile de Stiinte, Litere si Drept. Primul rector a fost profesorul Gheorghe
Costaforu .
Zona pietonala de la Universitate

Statuia domnitorului Mihai Viteazul

Statuia lui Gheorghe Lazar

In zona pietonala de la Universitate sunt 4 statui ale unor personalitati de marca a istoriei
si culturii romanesti. Acestea sunt: statuia lui Mihai Viteazul (dezvelita in anul 1873),
statuia lui Ion Heliade Radulescu (dezvelita in anul 1880), statuia lui Gheorghe Lazar
(dezvelita in anul 1886) si statuia lui Spiru Haret (dezvelita in anul 1935). Toate aceste 4
statui se afla pe locul unde era amplasata Manastirea Sfantul Sava.

Ateneul Roman

Una dintre cele mai cunoscute cladiri destinate concertelor simfonice, a fost realizata intre
anii 1886 si 1889. Banii pentru ridicarea Ateneului Roman au fost obtinuti printr-o colecta
publica, sub sloganul “Dati 1 leu pentru Ateneu”.

Biblioteca Central Universitara (fosta Fundatia Universitara Carol I)

Biblioteca a fost construita intre anii 1891 si 1893. Arhitectul cladirii a fost Paul Gottereau.
A fost inaugurata in anul 1895. La inceput, biblioteca avea 3400 de volume care au fost
daruite de Regele Carol I.

