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Obiective turistice
● Florestiul Ecumenic - Straveche Vatra Istorica si Ecumenica
●

Cetatea Fetei (Cetatea Floresti) a fost o cetate construita in apropiere de localitatea Floresti, langa municipiul Cluj-Napoca, si
vechi monument istoric de pe teritoriul comunei.

Cetatea a fost construita de catre episcopii Transilvaniei in anul 1241, drept punct de paza si observatie in fata invaziilor tatarilor. Ce
daramata in 1437, in perioada rascoalei taranesti de la Bobalna. In clipa de fata mai exista doar o serie de ruine si o gaura de put di
porneste un tunel subteran, blocat la cativa metri de o poarta din fier. Conform unei legende locale, din acel loc ar porni un tunel car
cetatea de biserica Sfantul Mihail din Cluj-Napoca. Acest fapt nu a fost insa confirmat de arheologi
Numele cetatii provine dintr-o legenda locala: se spune ca in timpul invaziilor tatare o fata din sat a fost prinsa de tatari si in ciuda to
dezvaluit locul in care se ascunsesera oamenii din sat. In amintirea sa cetatea a fost denumita Cetatea Fetei.
In 2004 ANL a construit in zona un cartier de locuinte, care a fost denumit Cartierul Cetatea Fetei.
●

Bustul lui Gheorghe Sincai, opera sculptorului Virgil Fulea, dezvelit in anul 1978 cu ocazia implinirii a 200 de ani de la infiin?ar
scoli in limba romana in satul Floresti.

●

Monumentul Eroilor, amplasat in mijlocul satului Floresti, ridicat in anul 1925 din ini?iativa directorului scolii de atunci, Ioachim
memoria solda?ilor din comuna Floresti cazu?i la datorie in primul razboi mondial.

●

Biserica Romano-Catolica din Floresti, monument de secol al XIV-lea, edificiu construit in stil gotic tarziu.

●

Biserica de lemn din Tau?i construita in anul 1822, cu hramul "Sfin?ilor Arhangheli Mihail si Gavril".

●

Biserica parohiala romaneasca din Floresti "Sfantul Dumitru", ridicata intre anii 1830-1834 pe cheltuiala integrala a canoniculu
Dumitru Caian-Tanarul.

