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Cele mai importante obiective turistice, pe langa peisagistica, multitudinea datinilor, sculptura (ca element decorativ si nu numai) su

Biserica UNESCO
Biserica din Barsana are hramul Intrarea Maicii Domnului in Biserica si este inclusa in patrimoniul universal datorita picturii interioar
inestimabila. Legenda incepe in jurul anului 1711, cand Ioan Stefanca (un preot vaduv care s-a retras pe Valea Slatioarei, impreu
Gavril) a construit o biserica de lemn. Mai tarziu, Gavril a devenit episcop si a mutat biserica pe platoul actualei manastir
transformand-o in schit. Insa in jurul anului 1780, calugarii au parasit schitul, indreptandu-se catre o manastire din Neamt, iar
inchisa. Pentru a nu fi lasata in paragina, satenii au mutat-o pe Dealul Jbarului, in cimitirul unde erau inmormantati ciumatii.
O alta data de referinta este estimata la 1805-1808. Atunci, Toader Hodor, din Viseu de Mijloc si Ioan Plohod, din Dragomiresti (d
de biserici) au pictat interiorul bisericii. Rezultatul: cel mai coerent ansamblu decorativ din Maramures, reprezentat de singura p
elemente baroc.

Manastirea „Soborul Sfintilor 12 Apostoli"
Locul pe care a existat vechea manastire din Barsana a fost ocupat de o livada. Dupa al doilea Razboi Mondial, locul a intrat in po
iar partea de langa drum a fost data mai multor familii, care si-au construit acolo locuinte. Terenul situat mai sus, pe „terasa" dealulu
neocupat. In 1991, barsanenii au decis sa ridice o noua manastire pe locul celei vechi si au inceput sa adune lemne pentru biserica
Sfintitul Iustinian, Episcopul Maramuresului si Satmarului, a sfintit piatra de temelie a noii biserici a manastirii. S-a stabilit ca man
hramul Soborul Sfintilor 12 Apostoli. In ziua de miercuri, 30 iunie 1993, s-a praznuit pentru prima data hramul noii manastiri. In
cuvantul de invatatura adresat multimii, Prea Sfintitul Justinian a amintit hotararea ca la Barsana va fi manastire de maici. Un
Episcopul Maramuresului si Satmarului a prezentat-o pe monaha Filofteia Oltean ca viitoare stareta a manastirii.

