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Felek első írásos említése 1364-ből származik Affrica 
néven.
A feleki Brukenthal-kastély 1762 és 1771 között 
épült, barokk stílusban. 
Eredetileg, Buccow tábornok (1712-1764), a 
Habsburg Birodalom morva származású tábornoka 
építtette. Később a kastély Samuel von Brukenthal 
(1721-1803), erdélyi kormányzó nyári rezidenciája 
lett. Ő alakíttatta át a kastélyt a mai alakjára. Parkja 
az egyetlen, eredeti állapotában megőrzött barokk 
park Romániában. A kastélyban ma a Brukenthal Alapítvány működik.
A Brukenthal Alapítványnak nagy tervei vannak, többek között múzeumot, koncerttermet, kultúrális 
központot szeretnének itt létrehozni.
A feleki BRUKENTHAL Kastélyszálló*** – egyedülálló barokk létesítmény Romániában a 
Fogarasi Havasok lábánál Felek (Avrig) városban, 30 km-re Nagyszebentől. Különlegessége a 
többféle kertből (holland, francia, angol) kialakított park dús növényzetével, öreg fákkal övezett 
kígyózó ösvényeivel. A parkot a kastély, báró von Brukenthal nyári rezidenciája uralja. A kastély, 
amelynek építése 1771-ben fejeződött be, a város legmagasabb pontján található, 15 méterrel az Olt 
folyó szintje fölött. 
A barokk park egyedülálló Romániában. Aszerint, hogy a látogató mely részében tartózkodik, más-
más arcát mutatja. A francia kertet a formák mértani pontossága jellemzi,  a holland kertben 
tavasztól őszig a rengeteg virág pompája örvendeztet meg, az angol kert varázsát a kanyargós 
ösvények és az öreg fákkal övezett tisztások jelentik. A park nem csak a szórakozást szolgálta, 
hanem nagyon ésszerűen tervezett egészen különleges mezőgazdasági létesítmény is volt. 
Brukenthal olyan exotikus növényeket is termesztett, mint pl. az ananász, datolya, kávécserje, 
narancsfák.
 A látogatók – sajnálatos módon – csak találgathatják, milyen volt egykori csillogása, mert a 
történelmi épület pár éve üresen áll. A jövendő terveihez tartozik, hogy az épületet eredeti 
formájában restaurálják. Jelenleg csak a parkban levő pálmaház van felújítva, harmonikusan 
beilleszkedve a környezetbe.
Egyedi szálláslehetőség a pálmaházban. A nyári rezidencia pálmaháza a park idilli környezetében 
található. Télen a pálmaházban védik a hideg elől a citrusféle és más exotikus növényeket, nyáron 
viszont ez a hely ideális pihenési és kikapcsolódási lehetőségeket biztosít.
Itt 7  - egy- és kétágyas - szoba található. A szobák kialakítása egyszerű és elegáns. A 
mellékhelyiségek (zuhanyozó és WC) közösek. Minden szobából lélegzetelállító kilátás nyílik a 
parkra és tökéletes a csend.
Kétágyas szobák: 6 ilyen szoba található. A szobák közös fürdőszobával rendelkeznek.
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