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YOUTH HOSTEL CĂPRIOARA este situat la 10 km de municipiul Deva, într-un mediu liniştit şi 

înconjurat de o privelişte fantastică. 

Pe lângă atracţiile peisajului, Youth Hostel Căprioara prezintă avantajul de a fi amplasat în apropierea unor 

străvechi monumente istorice din circuitul turistic. 

- Locuri de cazare: 55 în camere cu 2, 3, 4, 6 paturi şi o cameră cu 14 paturi în 

clădirea principală şi cele două case de vacanţă, cu un grup sanitar comun la 

două camere; 

   - Sală de mese cu o capacitate de 55 de locuri;  

 

FACILITĂŢI: posibilitatea de organizare de training-uri, întâlniri, petreceri de  weekend-uri, 

închirieri pentru banchete, majorate, onomastici,etc. 

                    Alte dotări: 

   - TV în fiecare cameră; 

  - Aparatură de sonorizare ; 

  -Teren de sport, paintball. 

 

MODALITĂŢI DE A AJUNGE LA YOUTH HOSTEL CĂPRIOARA 

  

- Auto: pe şoseaua DN7 dinspre Deva spre Arad, la ieşirea din Deva se face stânga către Cabana Căprioara 

apoi se urcă direct până la Youth Hostel Căprioara. 

- Staţia de debarcare este Gara CFR Deva, 10 km până în tabără transportul se efectuează contra cost, la 

cererea grupului. 

     55 

   locuri 

 

Începând cu 
57 ron / zi / persoană 

1 gratuitate la 10 persoane 

serii de 6 zile 



                                                                                                                                          
                     Situat în partea de est a judeţului Hunedoara, în Munţii Orăştiei la  poalele  Cetăţilor Dacice 

Costeşti, Blidaru şi Sarmisegetuza Regia, la 25 km de Municipiul Orăştie, Centrul de Agrement pentru 

Tineri  şi Copii Costeşti este amplasat într-un loc cu o importanţă deosebită  pentru patrimoniul cultural şi     

istoric naţional. 

- Locuri de cazare: 22 în camere cu 4, 5, 6 şi 7 paturi, cu  grup sanitar propriu; 

- Sală de mese cu o capacitate de 90 de locuri, sală de conferinţă cu o capacitate de 50 de locuri; 

         FACILITĂŢI:  posibilitatea de organizare de training-uri, întâlniri, petreceri de weekend-uri, închirieri 

pentru banchete, majorate, onomastici,etc. 

Alte dotări: aparatură pentru discotecă, teren de sport, 

   biliard, fotbal de masă; 

      

 

MODALITĂŢI DE A AJUNGE LA CENTRUL DE AGREMENT COSTEŞTI: 

- Auto: pe DN7 până în municipiul Orăştie, apoi 25 km pe drumul către localitatea Costeşti. 

- Staţia de debarcare este Gara CFR Orăştie, de aici până la Centrul de Agrement pentru Tineri şi Copii 

Costeşti transportul se face cu autobuzul. 

 
TRASEE TURISTICE :  

 Deva (Cetate – telecabină, Muzeul Arheologic şi Muzeul Ştiinţele Naturii), Hunedoara (Castelul 

Corvinilor), Cinciş (Lacul de Acumulare) - 120 km dus – întors;  

 Mintia (baraj), Brad (Muzeul Aurului), Ţebea, Vaţa Băi, Peştera Urşilor - 330 km dus - întors;  

 Simeria (Parcul Dendrologic), Călan Băi, Haţeg (Rezervaţia de Zimbrii), Densuş (Biserica), 

Sarmisegetuza Ulpia Traiana - 180 km dus - întors;  

 Orăştie (Muzeul de Etnografie, Catedrala Ortodoxă), Costeşti (Cetatea Costeşti), Geoagiu Băi - 170 

km dus – întors;  

Trasee turistice:  

 Orăştie – Alba Iulia (Muzeul şi Catedrala din Orăştie, Cetatea şi Muzeul din Alba Iulia) - 165 km dus 

- întors;  

 Orăştie – Simeria – Hunedora – Deva (Parcul Dendrologic Simeria, Castelul Huniazilor,  

Muzeul Arheologic, Muzeul de Ştiinţele Naturii Deva) - 160 km dus - întors; 

 Orăştie – Geoagiu Băi (staţiunea balneo – climaterică) - 90 km dus - întors; Cetăţile dacice: Cetatea 

Blidaru – 1h dus - întors; Cetatea Costeşti 1/2h; Sarmisegetuza Regia (Grădiştea Muncelului) – 60 km dus - 

întors, 4h. 
  

          
        Amplasare – este situată pe cursul superior al Someşului Mare, la altitudinea de 

450 m, în orasul staţiune Sângeorz-Băi, atestat documentar la 1242.  

Apele minerale de aici rivalizeaza cu cele din Vichy (Franta) si Karlovy Vari (Cehia). 

                                                                  
Servicii oferite :  
 Centrul de Agrement dispune de un număr de 100 locuri cazare în pavilion P+1, în camere cu 3  

paturi, cu grup sanitar propiu,TV 

 club unde tinerii pot desfăşura diferite activităţi, dotat cu TV şi aparatură muzicală 

 sală de discotecă. 
 

 Se pot organiza: 

 

 Week-end-uri de neuitat,cantonamente sportive,banchete, majorate, mese festive 

 Organizare cursuri de formare profesională şi simpozioane 

      22  

   locuri 

   

locuri
 

     55 

   locuri 

 



 

 
                   

CENTRUL DE AGREMENT „ AMARA-PAVILIOANE”  

este situat pe malul lacului Amara într-un cadru natural 

 deosebit - pădure de salcâm, plantaţie de foioase şi livada 

 de nuci – ideal pentru petrecerea unei vacanţe de neuitat dar 

 şi pentru organizarea de manifestări sportive (competiţii, cantonamente) 

 sau instructiv  - educative (mese rotunde, simpozioane, traininguri). 

Centrul dispune de 90 locuri de cazare pe serie, în camere cu 2-3-4 paturi, (grup sanitar şi duşuri 

comune),bucătărie modernă şi sală de mese –110 locuri/serie, încălzire centrală proprie şi apă caldă non-

stop, baze sportive complexe: teren de handbal, volei, tenis de câmp, tenis de masă, ştrand împrejmuit, 

poligon automodele, trasee pentru alergare pe teren variat. 

Prin parteneriatele încheiate, Centrul de Agrement “AMARA – PAVILIOANE” oferă posibilitatea 

utilizării sălii de sport polivalente din oraşul Amara şi a unui teren de fotbal sintetic precum şi accesul la 

tratament balnear, sauna şi masaj în cadrul Centrului de Sănătate Wellness & Spa Ialomiţa *. 

                                 
OBIECTIVE TURISTICE: 

 Cel mai important loc turistic al judeţului sunt Băile Amara,situate la 7 km distanţă de Slobozia şi 126 

km distanţă de Bucureşti, cunoscute pentru nămolul sapropelic şi apele minerale medicinale folosite în 

tratarea reumatismului cronic.                                                                  

 Parcul de Vacantă HERMES                                                                    

 Baraj şi Lac artificial la Dridu; 

 Mănăstirea –monument Piteşteanu; 

 Fortăreaţa getică de la Piscul Craşani;  

 Muzeul Satului ; 

 Muzeul Naţional al Agriculturii;                                                                                                                                                

 

   
    Centrul de Agrement ”CODRII DE ARAMĂ”  este situat la 12 km SV de municipiul Botoşani, la poalele 

dealului “Crivăţ” din localitatea Agafton, staţia de debarcare gara CFR Botoşani.   

                                                                

      Centrul de Agrement “Codrii de Aramă” funcţionează în regim permanent cu o capacitate de  130 locuri 

vara în blocuri de apartamente cu 3 şi 4 camere, cu 2-3-4 paturi/cameră, grup sanitar propriu pe apartament 

şi sala de mese cu o capacitate de 350 locuri pe serie.                                              

Clubul centrului  are o capacitate de 35 locuri şi este dotat cu  materiale sportive şi  mese de tenis. Centrul 

mai dispune de un complex sportiv multifuncţional cu terenuri de handbal, baschet, volei, fotbal şi tenis de 

câmp, parc de joacă pentru copii şi tineret. 

Se pot organiza excursii şi drumeţii pe diferite trasee turistice în judeţele Botoşani, Iaşi, Suceava, Neamţ.       

 



                                               

         Hostel ,,Yaky Drobeta’’este  situat  în oraşul Drobeta Turnu Severin, are regim permanent de 

funcţionare şi o capacitate de 120  locuri/serie.   

Hostel ,,Yaky Drobeta’’ oferă cazare în camere single şi camere de 2, 3, 4 locuri cu grup sanitar în 

fiecare cameră, televizor, aer conditionat , răcitor, apă caldă de la reţeaua oraşului , wireless 

  -     Restaurant ,,Yaky Drobeta’’ număr locuri 50 

 

                                                                  
                                  Hostel ,,Yaky Drobeta’’ 2*,                                   Restaurant ,,Yaky Drobeta’’ 2* 

 

Sală conferinţă cu o capacitate de 60 locuri.                      

  
Centrul de Agrement Râul Alb, este situat la 320 m altitudine, la 

 18 km de municipiul Reşiţa, în apropierea lacului Secu, în mijlocul unei 

păduri de foioase şi conifere, fiind o locaţie ideală de  petrecere a vacanţei.   

 

 

Centrul dispune de 110 locuri de cazare pe serie, distribuite în 6 cabane, după cum urmează: camere 

cu 2, 3, 4 şi 6 paturi. Toate cabanele au grup sanitar şi duş,  încălzire centrală. În tabără este o sală de mese 

cu o capacitate de 100 locuri, club – sală de curs cu o capacitate de 50 de locuri, spaţiu pentru discotecă în 

aer liber.  

 

Putem găzdui:  

● grupuri organizate de copii, elevi, studenţi, sportivi 

● şcoli de vară, cursuri de formare, conferinţe, seminarii 

● festivaluri, întâlniri tematice 

● banchete, aniversări, cantonamente, mese festive  

● schimburi de experienţă. 

 

Cum ajungem acolo? 

- cu trenul până la gara Reşiţa Sud 

- pe şosea cu maşina, autocar sau microbuz 

- la cerere se asigură transportul cu autocar sau microbuz, din Reşiţa la Râul 

Alb 

 

Ce putem face la Râul Alb? 

● drumeţii în împrejurimi, trasee montane, mountainbiking, se poate înota în 

lacul Secu, 

● excursii cu autocarul sau microbuzul: 

- traseul Florilor de mină Constantin Gruiescu – Ocna de Fier; traseul Cheile Caraşului – Peştera Comarnic  

-traseul Timişoara oraşul istoric ; traseul castrul roman Sarmisegetuza;traseul Clisura Dunării – Băile 

Herculane ; traseul Crivaia – Trei ape - Semenic 

● avem teren de sport, spaţiu de joacă pentru copii 

● avem săli de curs, conferinţe, club 

● programul de loisir poate fi asigurat de animatori de tineret 
 



 
o Este situat în Municipiul Piatra Neamţ, în zona turistică a urbei, la poalele muntelui Cozla, vis-a-

vis de parcul cu acelaşi nume şi grădina Zoologică. 

o Staţia de debarcare este gara Piatra Neamţ  la 1,5 km de tabără 

o Capacitatea de cazare este de 130  locuri în camere cu 2, 3, 4, 5 paturi 

o Încălzirea şi apa caldă permanent cu centrală proprie pe gaz metan 

o Sala de mese are capacitate de 150 de locuri 

o TV şi cablu TV în fiecare cameră  

                                 
o Este situat la 49 km de Municipiul Piatra Neamţ, la 4 km de oraşul Tg.Neamţ în vecinătatea 

staţiunii cu acelaşi nume, în spatele Cetăţii Neamţului, lângă o pădure seculară plină de istorie 

o Staţia de debarcare este gara Tg.Neamţ (prin Paşcani) la 4km de tabară 

o Capacitatea de cazare este de 150 locuri în camere cu 2, 3 si 4 paturi 

o Sala de mese are capacitate de 100 locuri 

o Încălzire şi apă caldă permanent cu centrală proprie, cu combustibil solid 

 

ATRACŢII:                                             
o drumeţii în împrejurimi 

o vizitarea obiectivelor turistice din judeţ                              

o activităţi sportive de iarnă (săniuş şi ski pe pârtiile din apropierea taberelor) 

                              EXCURSII PE DIFERITE ITINERARII:  

o Barajul Bicaz – Cheile Bicazului – Lacul Roşu  

o Zona Neamţului – mănăstirile: Văratic, Agapia, Neamţului, Secu, Sihăstria – Cetatea Neamţului, 

Casa Memorială Ion Creangă, Muzeul Artistului Popular Nicolae Popa 

o Nordul Moldovei – Cetatea Sucevei, Mănăstirea Voroneţ şi Casa Ciprian Porumbescu 

o Palatul de la Ruginoasa – Iaşi (Bojdeuca din Ticău, Palatul Culturii, Mitropolia Moldovei, Grădina 

Botanica, Parcul Copou cu teiul lui  Eminescu) 

OBIECTIVE TURISTICE : 
 Mănăstirea Bistriţa – Ctitoria lui Alexandru cel Bun; 

 Spre Bicaz – Barajul Bicaz, Cabana Izvorul Muntelui, Staţiunea Durău cu Schitul, Cheile 

Bicazului şi Lacul Roşu, Masivul Ceahlău cu Cascada Duruitoarea, Vârful Toaca, Platoul 

“Ocolaşul Mare”; 

 Cetatea Neamţului – ctitor Petru I Muşat şi consolidată de Ştefan cel Mare  în 1476; 

 Monumentul “Mausoleu al vânătorilor de munte”– inaugurat de Regele Carol al II-lea în 1939; 

 Casa memorială “Veronica Micle” – Târgu Neamţ; 

 Mănăstirea Văratec – 1785, colecţie de icoane sec. XV – XVII, mormântul Veronicăi Micle, 

Pădurea de Argint, Codrii de Aramă, atelier de ţesut covoare şi veşminte; 

 Mănăstirea Agapia – 1644-1647, pictată de Nicolae Grigorescu în 1858-1860; 

 Casa Memorială “Ion Creangă” – Humuleşti – Târgu Neamţ; 

 Târpeşti – colecţia de măşti populare – Nicolae Popa; 

 Rezervaţia de Zimbri “Dragoş Vodă”  

 Mănăstirea Neamţului – prima Biserică, construită de Petru I Muşat, de artă medievală; 

 Mănăstirea Secu – Nestor Ureche - 1602; 

 Mănăstirea Sihăstrie – înţeleptul sihastru Anastasie 1655; 

 Casa Memorială “Alexandru Vlahuţă” – Agapia; 

 Casa Memorială “Vasile Alecsandri” –Mirceşti;Casa Memorială “Sergiu Celibidache” – Roman; 

 Casa Memorială “Nicolae Labiş”; Casa Memorială “Mihai Eminescu”; 

 Mănăstirea Moldoviţa – Petru Rareş 1532, Mănăstirea Voroneţ, Mănăstirea Humor, Mănăstirea 

Suceviţa, Mănăstirea Putna; 

 Casa Memorială “Ciprian Porumbescu”; 

 Muzeul de Istorie şi Etnografie, Curtea Domnească – Suceava, Cetatea de Scaun – Suceava ; 



  
 CENTRUL DE AGREMENT  PĂDURENI  este situat la 24 km de municipiul Sfântu Gheorghe, 

într-un cadru deosebit de atrăgător, înconjurat de păduri de brad şi foioase, pe malul unui lac de acumulare 

cu acelaşi nume, cu posibilităţi de excursii şi drumeţii,  toate acestea reprezentând garanţia petrecerii unei 

vacanţe deosebite. 

                                                                              

Căi de acces    - Auto: pe şoseaua DN11  dinspre Braşov spre Bacău, la cca. 30 km de Braşov în localitatea 

Moacşa se face stânga către Pădureni, apoi se înconjoară lacul şi se  merge direct pe o distanţă de 4 km 

până la Centrul de Agrement Pădureni. 

- Tren: Staţia de debarcare este Gara CFR Sfântu Gheorghe, 24 km până în tabără, 

transportul se efectuează contra cost cu microbuz sau autocar, la cererea grupului.    

Dotări  centru de agrement: 

Capacitatea de cazare: 86 de locuri astfel:  

- 72 de locuri în  vilele Lăcăuţi, Zârna, Nemira, Gurgău, Bodoc şi Murgul Mare, în camere cu 2,3,4, paturi, 

cu un grup sanitar comun la două camere; 

- 14 locuri în clădirea principală în cinci camere cu grup sanitar propriu, în camere de 2,3 şi 5 paturi. 

-  Sală de mese în vilele Gurgău, Bodoc şi Murgul Mare cu 12 locuri fiecare şi bucătărie dotată la cerere; 

Clădirea principală : 

- Sală de mese în clădirea principală cu o capacitate de 26 de locuri; 

- Sală de mese cu o capacitate de 60 de locuri; 

- TV cu  cablu şi instalaţie acustică în clădirea principală; 

Alte dotări ale taberei: 

- Teren de sport multifuncţional cu gazon artificial cu nocturnă (programul activităţii pe terenul de sport 

este între orele 08.00 – 22.00). 

- Teren de joacă modern pentru copii cu vârsta între 4 - 14 ani. 

- Masă de ping-pong, posibilitatea de a împrumuta rachete de badmington, palete de ping-pong, şah, set 

remi, cărţi de joc.  

- Loc pentru foc de tabără. 

- Centrală termică cu combustibil solid.                                                                                          
 

Obiective turistice : 

Excursii de 1 zi: Vizitarea obiectivelor turistice din municipiul Sfântu Gheorghe; vizitarea  

obiectivelor turistice din municipiul Târgu Secuiesc; Dalnic, satul natal al lui Gheorghe Doja – 

conducătorul răscoalei de ţărani din 1514; scrierea runică pe tavanul bisericii din Dalnic; Muzeul Secuiesc 

de la Cernat; Turnul de veghe Ika din Cernat; Rezervaţia Naturală „Mestecănişul de la Reci”; loc de 

pelerinaj de Sfântul Ştefan (20 august) la Sânzieni. 

Posibilităţi de drumeţii din Pădureni: poteca didactică lungă de 4 km cu plecare din centrul taberei, 

drumeţie pe creasta Munţilor până în vârful Bodoc lungă de 21 km pe poteca dungă galbenă, drumeţie până 

la Dealul Pivniţa Uriaşului şi la mormântul  revoluţionarului Gábor Áron, drumeţie până în Rezervaţia 

naturală „Mestecănişul” de la Reci, drumeţie în jurul lacului de acumulare Pădureni, etc. 

 

 



  
 

Centrul de Agrement “Hatos Villa” Băile Homorod este situat în 

staţiunea Băile Homorod în sud-vestul Munţilor Harghita, la o altitudine de 

680m pe valea Homorodului Mare, la 33 km de Miercurea Ciuc şi 17 km de 

Odorheiu Secuiesc.  

Centrul de agrement dispune de:                     

 67 de locuri de cazare în 18 camere cu 2-3-4 paturi (încălzire centrală). 

 Fiecare cameră dispune de chiuvetă, grupurile sanitare sunt comune.  

 O bucătărie de serviciu dotată. 

 Sală de întruniri care oferă spaţiu pentru orice activitate în grup 

(boxe,calculator, flipchart). 

 Trei camere şi o baie amenajată pentru persoane cu dizabilităţi. 

 Masă de ping-pong, teren de fotbal, baschet, posibilitatea de a 

împrumuta jocuri (sah, rachete de tenis, mingi, etc). 

                                                                                         
Posibilităţi de agrement: 

 Drumeţii: Valea Ilonei, Băile Selters, Poiana Narciselor-Vlăhiţa, Băile Chirui, Harghita Mădăraş. 

 Înot la ştrandul termal Perla Vlăhiţei (permanent) sau la Centrul wellness Septimia din Odorheiu Secuiesc. 

 Pensiunile din vecinătate ne oferă diverse posibilităţi de divertisment: echitaţie, schi, patinaj, plimbare cu 

sanie-trăsură. 

 Obiective turistice importante: Lacul Sf Ana, Lacul Roşu – Cheile Bicazului, Lacul Ursu, Salina Praid, Băile 

Tuşnad, Cetatea medievală-Odorheiu Secuiesc, Castelul Lázár-Lăzarea, Cetatea Mikó-Miercuera Ciuc. 

Căi de acces: Cu trenul până la Miercurea Ciuc sau Odorheiu Secuiesc şi de aici cu autobuzul (curse regulate sau 

la solicitare) până la Băile Homorod pe DN 13A. 

 

                                              
 

  VILA ”CASA ELEVILOR” situată în oraşul Sinaia, are regim permanent de funcţionare şi o 

capacitate de 25 locuri/serie.   

CONDIŢII DE CAZARE: Cazarea se realizează la un nivel ridicat de confort, în 10 camere cu 2, 3, 4 paturi; 

mobilier modern, TV cablu în fiecare cameră, încălzire centrală, grupuri sanitare pe fiecare nivel. Vila nu 

dispune de bloc alimentar propriu pentru servirea mesei.  

                                                                                                                                                                                                 
 

AGREMENT: 

 Vizitarea obiectivelor turistice din staţiune (Complexul Muzeal Peleş şi Pelişor, Mănăstirea Sinaia, 

Muzeul ”George Enescu”, Muzeul Bucegi, Casino Sinaia, Muzeul Cinegetic Posada – situat în 

localitatea Posada, la o distanţă de aproximativ 10 km); 

 Plimbări şi drumeţii montane pe trasee marcate (Piscul Câinelui, Poiana Stânii, Cota 1400, etc.); 

 Transport pe cablu Sinaia – Cota 1400 – Vârful cu Dor; 

 Practicarea sporturilor de iarnă. 

 



 
 Centrul dispune de două vile cu o capacitate totală de cazare de 108 locuri/serie, astfel: 

 VILA ”ŞOIMUL” situată în oraşul Buşteni, are regim permanent de  funcţionare şi o capacitate de 

72 locuri/serie.   

                                                                                       
 

CONDIŢII DE CAZARE:  

Vila a fost renovată şi modernizată în ultimii ani, principalele lucrări de investiţii constând în 

recompartimentarea spaţiilor de cazare, grupuri sanitare proprii, parchet, tâmplărie modernă (uşi, 

lambriuri). Vila dispune în prezent de 17 camere cu 2, 3, 4, 5, 6 paturi, cu grup sanitar propriu, încălzire 

centrală. Totodată, aici pot fi asigurate servicii de masă în blocul alimentar cu o capacitate de 80 locuri/serie. 

În sala de mese se pot organiza în condiţii deosebite banchete, reuniuni, mese festive, diverse acţiuni şi 

întruniri. 

 

 VILA ”CRIŞUL” situată în oraşul Buşteni, are regim permanent de  funcţionare şi o capacitate de 36 

locuri/serie.    

CONDIŢII DE CAZARE: 

 Vila a fost complet renovată în toamna anului 2009, cazarea fiind asigurată în 12 camere cu 2, 3, 4, 

5 paturi; încălzire centrală, grupuri sanitare moderne pe fiecare nivel, tâmplărie PVC. Servirea mesei se 

poate asigura la blocul alimentar al Vilei ”Şoimul”. 

                                                                 
AGREMENT: 

 Vizitarea obiectivelor turistice din staţiune şi din împrejurimi (Casa Memorială ”Cezar Petrescu”, 

”Sfinxul” şi ”Babele” – stânci modelate de vânt în Masivul Bucegi, Crucea de pe Vârful Caraiman); 

 Drumeţii în Masivul Bucegi (Cascada Urlătoarea, Cabana Gura Diham, etc.); 

 Transport pe cablu pe Platoul Bucegilor; 

 Staţiunea oferă facilităţi deosebite pentru practicarea sporturilor de iarnă (Pârtia Kalinderu beneficiind 

de dotări ultramoderne). 

                                                                                      

 
 Centrul de agrement a fost reintrodus în circuitul turistic în primăvara anului 2010, oferind copiilor 

şi tinerilor servicii de cazare într-o vilă complet renovată, situată aproape de centrul staţiunii Cheia, astfel: 

 

 VILA ”BRĂDET”:  

REGIM DE FUNCŢIONARE: permanent;   

CAPACITATE: 17 locuri/serie;  

CONDIŢII DE CAZARE: Vila a fost renovată şi modernizată în anul 2009, dispunând de 4 camere pentru 

cazare, două grupuri sanitare comune, încălzire centrală, parchet, tâmplărie modernă (uşi, lambriuri). Vila 

nu dispune de bloc alimentar pentru servirea mesei. 

 

TRASEE ŞI OBIECTIVE TURISTICE : 

 Mănăstirile Cheia şi Suzana (la 5 km sud de staţiune) ; 

 Muzeul Mineralogic “Flori de Mină”; 

 Drumeţii la Cabanele Muntele Roşu şi Zăganul ; 

 Plimbări pe Valea Berii; 

 Barajul de la Măneciu ; 

 Oraşul Vălenii de Munte (Casa Memorială “Nicolae Iorga”). 



 

 

  
 

Centrul de Agrement este aşezat în partea de nord a judeţului Vrancea, în localitatea Tulnici, la o 

distanţă de 75 Km de municipiul Focşani, în zona turistică Lepşa – Greşu, amplasat în mijlocul unei 

frumoase păduri de brad, oferind un peisaj de neuitat. 

Capacitatea de cazare este de 200 locuri pe serie,  se întinde pe o suprafaţă de aproximativ 9 ha, care 

cuprinde teren de fotbal, volei, handbal, scenă în aer liber pentru spectacole, loc de joacă pentru copii.                                                                                                                             

Spaţiile de cazare sunt  din  lemn şi zid cu camere de  2,3,4,5,6, locuri  fiecare.   

Complexul alimentar este dotat cu sală de mese modernă, club, terasă . 

 

Se pot organiza: 

 Week-end-uri de neuitat 

 Tabere şcolare 

 Cantonamente sportive 

 Banchete, majorate, mese festive                                

          Posibilităţi de agrement:  

 Rezervaţia naturală Cheile Tişiţei                                              

 Cascada Putnei 

 Păstrăvăria Lepşa 

 Excursii pe diferite trasee la solicitarea participanţilor 

  

  

  

 

 

             
Centrul de Agrement Săcelu se află situat în Staţiunea balneoclimaterică Săcelu din judeţul Gorj, la 

o altitudine de 340 m, în zona Munţilor Parâng. 

 Capacitatea de cazare este de 50 de locuri pe serie în vilă complet renovată, în camere cu 5 paturi şi 

grupuri sanitare proprii, televizor  în fiecare cameră. 

 Centrul dispune de: 

-  cantină modernă cu 200 de locuri; 

-  parc de joacă; 

-  terasă acoperită – 20 de locuri; 

-  materiale sportive. 

 

    Staţia CFR de debarcare este Tg-Jiu, transferul până la Centrul de Agrement Săcelu, precum şi excursiile 

se realizează  cu mijloace auto (microbuz sau autocar), contra cost. 

 



                
Amplasare :                                                                            

             Centrul este situat în localitatea Nucşoara la o distanţă de 75 Km. de Piteşti, într-o zonă dominată de 

versantul sudic al munţilor Făgăraş şi de dealurile subcarpatice, străbătute de apele râului Doamnei.  

Căi de acces : 

- Auto : DN73 Piteşti - Pişcani (spre Câmpulung), DJ731 Pişcani - Domneşti, DJ703I Domneşti - Nucşoara 

- CFR staţia de debarcare Piteşti şi mijloc de transport pus la dispoziţie de către D.J.S.T  Argeş. 

Capacitate şi condiţii de cazare:                                                

- Centrul dispune de 40 locuri/serie                                                

- Cazarea în acest centru se face în Vila cu Etaj, modernizată în anul 2009 având centrală termică proprie, 

în camere cu 4 paturi şi grup sanitar în fiecare cameră; 

                                                                               
Dotări:  

- Centrul dispune de terenuri pentru activităţi recreativ-sportive unde tinerii, elevii pot practica diverse 

ramuri sportive: fotbal, handbal, badminton; 

- Mese de tenis amplasate în curte; 

 

Obiective turistice în zonă: 

 Biserica cu 2 altare din stancă, de la Corbi 

 Golul Alpin, Bahna Rusului, lacul şi Barajul Baciu, expediţie pe vârful Moldoveanu, Rezervaţia Iezer  

(Masivul Iezer-Păpuşa, cuprins între văile Râului Doamnei si Dâmbovitei). 

Obiective turistice în judeţul Argeş: 

 Municipiul Câmpulung - atestat documentar la 1300, prima reşedinţă a Domnului Ţării Româneşti 

Basarab I, cu următoarele obiective turistice: Complexul feudal Negru Vodă cu Biserica Negru Vodă 

ridicată în 1215; Casa domnească-construită de Matei Basarab în jurul anului 1650 şi Turnul Clopotniţa al 

Curţii Domneşti 1647; Biserica Domnească, ctitoria Doamnei Chiajna 1567; Muzeul de etnografie 

  Mausoleul Mateiaş, Peştera Dâmbovicioara, Castrul rupestru Cetăţuie, Schitul Nămăieşti, Muzeul 

Topârceanu 

  Municipiul Curtea de Argeş, cu vizitarea următoarelor obiective turistice: Cetatea Poenari, Barajul 

Vidraru, Mânastirea Curtea de Argeş, Fântâna Meşterului Manole, Biserica Domnească şi excursii către 

cabanele Cumpăna, Valea cu Peşti, Bâlea Lac. 

 

Excursii pe diferite itinerarii : 

Nucşoara - Curtea de Argeş - Piteşti - Nucşoara  

Nucşoara - Domneşti-Câmpulung-Dâmbovicioara - Bran (castel)-Nucşoara 

Nucşoara - Curtea de Argeş - Rm.Vâlcea - Cozia - Nucşoara 

Nucşoara - Curtea de Argeş - Vidraru - Cumpăna - Capra - Nucşoara  

 

Drumeţii: Vărful Moldoveanu, Golul Alpin, Lacul şi Barajul Baciu,Rezervaţia Iezer - (Masivul Iezer-

Păpuşa, cuprins între văile Râului Doamnei şi Dâmboviţei). 

 

Activităţi cultural-sportive şi recreative: 

  vizionări TV, concursuri de creaţie şi interpretare artistică, cantonamente sportive (fotbal, handbal, 

volei, tenis de masă) 

  se pot organiza: excursii şi drumeţii, foc de tabără, discotecă în aer liber, competiţii sportive, 

activităţi de educaţie civică - vizionări filme tematice  



                             

           Amplasare :   

" Centrul este situat în localitatea cu acelasi nume, la o distanţă de 65 Km. de municipiul Piteşti şi 20 km 

de municipiul Curtea de Argeş, într-o zonă dominată de munţii Făgăraş, dealurile subcarpatice şi bazinul 

superior al Argeşului. Panorama localităţii este dominată de Cetatea Poienari şi Barajul Vidraru.  

                                                                      
           

Capacitate şi condiţii de cazare: 

" Centrul dispune de 52 locuri/serie ; regim de funcţionare : permanent      

" Cazarea în acest centru se face în camere cu 2-6 paturi, grupuri sanitare în interior la comun;duşuri 

alimentate cu apă caldă de la centrala proprie.                           

 

Obiective turistice : 

"Cetatea Poenari, barajul Vidraru;Cabanele:Valea cu Peşti,Voina,Capra,Pastrăvăria de la Oeşti,Curtea de 

Argeş. 

" Curtea de Argeş cu vizitarea următoarelor obiective istorice : Biserica Domnească (1352), ctitoria lui 

Basarab I, ruinele bisericii San Nicoara (sec. XIII), Mânăstirea Curtea de Argeş ridicată de Neagoe 

Basarab; Fântâna Meşterului Manole; Muzeul Orăşenesc etc. 

 

Excursii pe diferite itinerarii : 

" Corbeni - Cetatea Poienari -Vidraru (plimbare cu vaporaşul pe barajul Vidraru) - Cabanele: Valea cu 

Peşti, Voina, Capra Corbeni 

" Corbeni- Curtea de Argeş-Piteşti-Corbeni 

" Corbeni - Valea Iaşului - Câmpulung (cazare în Centrul de Agrement Stoeneşti)- Dâmbovicioara 

(Peştera) - Corbeni 

" Corbeni -Cumpăna - Cabana Capra - Piscul Negru-Transfăgărăşan - Bâlea Lac - TELEFERIC  

 

Drumeţii: 

Valea Argeşului,Arefu - Vizita la Păstrăvărie – Oeşti,Cetatea Poenari 

" Pe Argeş în jos - cunoaşterea localităţii, vizitarea unei stâne de oi, cunoaşterea vieţii ciobăneşti, a 

preparării caşului, degustare; 

 

 

 
 

 



  
 

 
           CENTRUL DE AGREMENT PREDEAL  este situat pe DN 1 la ieşirea din 

Predeal spre Braşov, fiind o locaţie ideală pentru petrecerea vacanţelor şcolare 

cât şi pentru excursii. 

La numai 15 minute de oraşul Braşov, tabăra vă pune la dispoziţie 41 locuri de 

cazare, în camere cu 2- 4 locuri, grupuri sanitare la comun, club cu mese de 

pingpong, dar şi locuri special amenajate pentru diferite activităţi de tineret. 

Masa se serveşte în incinta taberei la Pensiunea- Restaurant “ La Copilul”. 

                      
 

Obiective turistice: 

-  Trasee: masivul Piatra Mare, Cascada Tamina, Cabana Susai, masivul Postavarul, valea Lambda spre 

masivul Postăvarul, Cabana Trei Brazi, din Paraul Rece spre masivul Bucegi, 

- Acces la pârtia de schi din Predeal, 

- Oraşul Braşov cu toate obiectivele turistice 

 

 

 

 

 

   
Aşezare,dotări :   

                                                                                            

        Centrul de Agrement Arieşeni este situat în partea nord-vestică a judeţului Alba, la o distanţă de 120Km 

de Alba Iulia, la izvoarele Arieşului Mare, în comuna cu acelaşi nume.Centrul dispune de o clădire 

monobloc P+2 cu 23 dormitoare cu 5 paturi şi baie interioară la fiecare dormitor. Blocul alimentar dispune 

de o sală de mese cu 80 locuri pe serie, încălzire centrală, apă caldă în regim permanent, televizor. 
 

Posibilităţi turistice : drumeţii, excursii la : Peştera Urşilor, Peştera Poarta lui Ionele, Gheţarul de la Scărişoara, 

Băile Felix, practicarea sporturilor de iarnă pe Pârtia amenajată cu nocturnă de la Vârtop-9 km, Rosia 

Montana, Casa Memoriala  Avram Iancu, Muntele Gaina, etc. 
 

Staţii de debarcare: Alba Iulia-121 km,Teiuş-142km,Vinţu de Jos-134 km,accesibil numai cu transport auto 

 
 

 

 
 

 

 

  



  
  

  

CCeennttrruull  ddee  AAggrreemmeenntt  CCăăcciiuullaattaa  eessttee  ssiittuuaatt  ppee  VVaalleeaa  OOllttuulluuii,,  îînn  ssttaaţţiiuunneeaa  bbaallnneeoocclliimmaatteerriiccăă  

CCăălliimmăănneeşşttii  CCăăcciiuullaattaa,,  llaa  ppooaalleellee  PPaarrccuulluuii  NNaaţţiioonnaall  CCoozziiaa  llaa  oo  ddiissttaannţţăă  ddee  2233  KKmm  ddee  MMuunniicciippiiuull  RRmm  VVââllcceeaa..  

CCeennttrruull  ddee  AAggrreemmeenntt  aarree  oo  ccaappaacciittaattee  ddee  112200  llooccuurrii,,  5500  ffuunnccţţiioonnaabbiillee  ccuu  rreeggiimm  ppeerrmmaanneenntt,,  îînn  ccaammeerree  

ccuu  22--44  ppaattuurrii,,  cceennttrraallăă    tteerrmmiiccăă,,  ggrruuppuurrii  ssaanniittaarree    iinntteerriiooaarree..  

  

                                                     
  

DDoottăărrii  ssuupplliimmeennttaarree::  

  tteerreenn  ddee  ssppoorrtt  mmuullttiiffuunnccţţiioonnaall  ((  vvoolleeii,,  ffoottbbaall,,  tteenniiss  ddee  ccââmmpp,,  hhaannddbbaall  ))    

  cclluubb  uunnddee  ssee  ppoott  oorrggaanniizzaa  jjooccuurrii  ddee  şşaahh,,tteenniiss  ddee  mmaassăă,,ddiissccootteeccăă..  

                                                                                                                                                            
        

               

  În zona taberei Căciulata puteţi vizita: 

 Castrul Roman Arutela, Staţiunea Călimăneşti – Căciulata, Parcul Naţional Cozia, Cascada Lotrişor, 
Defileul Oltului, Pavilion Central – monument istoric – Staţiunea Călimăneşti 

 Mănăstiri: Mănăstirea Cozia, Mănăstirea Turnu, Mănăstirea Stănişoara, Schitul Ostrov. 

            Tinerii pot desfăşura diverse activităţi recreative, precum şi  drumeţii, ştranduri termale, posibilitatea 
vizitării unor monumente istorice şi religioase.  

  

Posibilităţi de excursii şi drumeţii: 

 Căciulata - mănăstirile: Govora, Horezu, Arnota, Iezer, Pahomie;  

 Căciulata - vârful Cozia;  

 Căciulata - Brezoi - Voineasa – Vidra; 

 Căciulata – Rm. Vâlcea – Salina Ocnele Mari - Horezu; 

 Căciulata - Sibiu - Păltiniş; 

  

  

  

  

  

  



  
CCeennttrruull  ddee  AAggrreemmeenntt  CCoozziiaa  eessttee  ssiittuuaatt  ppee  VVaalleeaa  OOllttuulluuii,,  îînn  llooccaalliittaatteeaa  CCăăcciiuullaattaa,,  vviiss--aa--vviiss  ddee  

MMăănnăăssttiirreeaa  CCoozziiaa,,  llaa  oo  ddiissttaannţţăă  ddee  2244  KKmm  ddee  MMuunniicciippiiuull  RRmm  VVââllcceeaa..  

                                                      
CCeennttrruull  ddee  AAggrreemmeenntt  aarree  oo  ccaappaacciittaattee  ddee  112200  llooccuurrii,,  8800  ffuunnccţţiioonnaabbiillee  ccuu  rreeggiimm  ppeerrmmaanneenntt,,  îînn  ccaammeerree  

ccuu  22--44  ppaattuurrii  ddoottaattee  ccuu  tteelleevviizzooaarree,,  ggrruuppuurrii  ssaanniittaarree  iinntteerriiooaarree  pprroopprriiii  şşii  ccoommuunnee..  

  

DDoottăărrii  ssuupplliimmeennttaarree::  

  tteerreenn  ddee  ssppoorrtt  mmuullttiiffuunnccţţiioonnaall  ((  vvoolleeii,,  ffoottbbaall,,  tteenniiss  ddee  ccââmmpp,,  hhaannddbbaall  ))    

  cclluubb  uunnddee  ssee  ppoott  oorrggaanniizzaa  jjooccuurrii  ddee  şşaahh  ,,tteenniiss  ddee  mmaassăă,,  ddiissccootteeccăă..  

  
                                 În zona Centrului de Agrement Cozia  puteţi vizita: 

 Castrul Roman Arutela, Staţiunea Călimăneşti – Căciulata, Parcul Naţional Cozia, Cascada Lotrişor, 
Defileul Oltului, Pavilion Central – monument istoric – Staţiunea Călimăneşti 

 Mănăstiri: Mănăstirea Cozia, Mănăstirea Turnu, Mănăstirea Stănişoara, Schitul Ostrov. 

            Tinerii pot desfăşura diverse activităţi recreative, precum şi  drumeţii, ştranduri termale, posibilitatea 
vizitării unor monumente istorice şi religioase.  

 Posibilităţi de excursii şi drumeţii: Cozia  -  mănăstirile: Govora, Horezu, Arnota, Iezer, Pahomie; Cozia  - 
vârful Cozia; Cozia  -  Brezoi - Voineasa – Vidra; Cozia  -  Rm Vâlcea – Salina Ocnele Mari - Horezu; Cozia  
-  Sibiu - Păltiniş; Cozia – Curtea de Argeş; 

  
CCeennttrruull  ddee  AAggrreemmeenntt  BBrrăăddiişşoorr  eessttee  ssiittuuaatt  îînn  llooccaalliittaatteeaa  MMaallaaiiaa  ppee  ddrruummuull  ccee  lleeaaggăă  VVaalleeaa  OOllttuulluuii  ddee  

SSttaaţţiiuunneeaa  VVooiinneeaassaa,,  llaa  oo  ddiissttaannţţăă  ddee  5500  KKmm  ddee  MMuunniicciippiiuull  RRmm..  VVââllcceeaa  şşii  llaa  2255  KKmm  ddee  VVooiinneeaassaa..  

  

                                                                                  
CCeennttrruull  ddee  AAggrreemmeenntt  aarree  oo  ccaappaacciittaattee  ddee  9900  llooccuurrii,,  2288  ffuunnccţţiioonnaabbiillee  ccuu  rreeggiimm  ppeerrmmaanneenntt,,  îînn  ccaammeerree  

ccuu  22--44  ppaattuurrii,,cceennttrraallăă  tteerrmmiiccăă,,  ggrruuppuurrii  ssaanniittaarree  iinntteerriiooaarree..  

         

                                                             
                                                                                                               

DDoottăărrii  ssuupplliimmeennttaarree::  

  tteerreenn  ddee  ssppoorrtt  mmuullttiiffuunnccţţiioonnaall  ((  vvoolleeii,,  ffoottbbaall,,  tteenniiss  ddee  ccââmmpp,,  hhaannddbbaall  ))    

  cclluubb  uunnddee  ssee  ppoott  oorrggaanniizzaa  jjooccuurrii  ddee  şşaahh  ,,tteenniiss  ddee  mmaassăă,,  ddiissccootteeccăă..  

  
Posibilităţi de excursii şi drumeţii:Castrul Roman Arutela -  Mănăstirea Turnu -  Mănăstirea Cozia – 
Rm.Vâlcea - Horezu; Staţiunea balneoclimaterică Călimăneşti – Căciulata; Parcul Naţional Cozia, Cascada 
Lotrişor, Defileul Oltului; Staţiunea Voineasa – Staţiunea Vidra; Brădişor – Veştem – Bâlea Lac – Curtea de 
Argeş – Rm.Vâlcea – Călimăneşti; Brădişor – Veştem – Sibiu – Staţiunea Păltiniş;  

 



                 
 
Este situat în Parcul Natural al Munţilor Bucegi, pe valea 

superioară a râului Ialomiţa, în vecinătatea lacului şi hidrocentralei 

Dobreşti, la o altitudine de 960m. 

 

Centrul de Agrement „Vânătorul” are un regim de funcţionare permanent 

(100 de locuri de cazare ), în 4 vile construite din piatră şi lemn, cu 

arhitectură specifică zonei montane. 

Aceste vile dispun de camere cu 2,3,4,6 sau 10 paturi, încălzire cu lemne,apă 

caldă şi grupuri sanitare.Centrul de Agrement mai dispune de o sală de mese 

cu o capacitate de 120 de locuri, bloc alimentar modern.  

                                                          Centrul de Agrement 

„Vânătorul” deţine o bază sportivă formată din terenuri de baschet, handbal, 

volei, minifotbal, precum şi posibilităţi de practicare a sporturilor de iarnă în 

incinta centrului şi în zonele limitrofe. 

Alte dotări : 

 club multifuncţional de 100 de locuri,discotecă,TV color cu 

plasmă şi antenă parabolică,loc pentru foc de tabără şi spectacole în aer liber.  

 

 
Este situat pe versantul sudic al Munţilor Bucegi, în inima 

codrilor de brazi,pe malul drept al râului Ialomiţa, la o altitudine de 

875m.              

 Centrul de Agrement „Cerbul” are un regim de funcţionare 

permanent (100 de locuri de cazare ), în vile construite din piatră şi lemn, 

cu arhitectură specifică zonei montane.Aceste vile dispun de camere cu 

2,3,4,6 sau 10 paturi şi încălzire cu lemne,apă caldă şi grupuri sanitare.   

   DOTĂRI SUPLIMENTARE : 

- esplanade amenajate pentru jocuri de agrement, club multifuncţional de 

30 locuri , sală de festivităţi în aer liber,TV - cablu, mese de biliard, tenis, şah. 

  

                                                                                       
             Este situat pe versantul sudic al Munţilor Bucegi, într-o superbă întâlnire a zonei montane cu zona 

de deal, pe valea superioară a râului Ialomiţa, la o altitudine de 750m.  

    Centrul de Agrement „Căprioara” are un regim de 

funcţionare permanent, cu 30 de locuri, în vile construite din 

piatră şi lemn, cu arhitectură specifică zonei montane. 

Vilele dispun de încălzire cu lemne în sobe de teracotă, apă 

caldă curentă (boilere electrice) şi grupuri sanitare.  

 Centrul de Agrement „Căprioara” are o sală de mese cu o capacitate de 130 de locuri, servicii 

fluidizate, bloc alimentar modern. 

DOTĂRI SUPLIMENTARE: esplanade amenajate pentru jocuri de agreement, discotecă, mese de biliard, 

tenis, şah; 

 

 



 

 
 
Amplasare: 

 

   Centrul este situat în staţiunea climaterică Păltiniş, la o 

altitudine de 1450 m în munţii Cindrel 

 

Servicii oferite:                                                                                                             

o cazare în vile şi în cabane având camere cu 2- 8 paturi; 

o meniuri diversificate şi consistente; 

o concursuri, foc de tabără, jocuri de cabană, discotecă; 

o drumeţii pe diverse trasee montane; 

o excursii pe diferite itinerarii (Sibiu, Mărginimea Sibiului,  Alba Iulia, Sighişoara, Valea 

Oltului, Bâlea Cascadă, etc); 

                                                                     
  

 

 
          Izvoru Mureşului este o localitate montană la poalele 

Hăşmaşului Mare (1793 m), staţiune recreativă ce şi-a primit numele 

de la izvoarele râului Mureş, aflate pe teritoriul localităţii.  

Vila Hăşmas a fost construită în anul 1984 familiei Ceauşescu. 

În perioada 2009-2010 vila a fost renovată şi începând din 1 martie 

2011 clădirea este dată în folosinţă.  

Cu ocazia reamenajării clădirii am avut grijă să păstrăm stilul de  

„rezidenţă prezidenţială”.  

Clădirea  este formată din trei nivele: 

     La demisol se regăsesc: recepţia, sala fittnes, terasă  neacoperită                     

     La parter se regăsesc: bucătărie de serviciu, sală de conferinţă, living, 

2 camere cu 2 paturi single, 1 cameră cu pat matrimonial. 

     La etaj sunt: 2 camere cu 1 pat matrimonial şi 1 pat single,                             

1 cameră cu 6 paturi single, 1 cameră  cu 7 paturi single. 

Fiecare cameră are grup sanitar propriu.  

În total sunt 25 de locuri de cazare în 7 camere. 

Posibilităţi de agrement:  petreceri în sala de întruniri, foc de tabără, 

ştrand Dugás la 20 km, plimbare cu căruţă, drumeţii  

Obiective turistice : Cheile Bicazului, Lacul Roşu - 36 km, Lacul Sf. 

Ana - 100 km, Tuşnad Băi - 68 km, Salina Praid 68 km, Sovata Băi - 78 

km, Harghita Băi, parcul de distracție BALU – 68 km  Oraşele: 

Miercurea Ciuc (45km), Odorheiu Secuiesc (63km), Braşov (143km), 

Sighişoara (113km).   

Cale de acces: Pe DN12 la 45 km de Miercurea-Ciuc şi 23 km de 

Gheorgheni, şi cale ferată. 

 

  

  

 



  

  

  
      Baza Turistică Oradea se află situată în centrul municipiului Oradea. 

      Staţia de debarcare este gara C.F.R.Oradea , auto toate direcţiile , Aeroport Oradea.                                  

      Baza Turistică Oradea are o capacitate de 100 locuri în pavilion de cărămidă pe 3 nivele cu 4 

paturi în cameră, cu grup sanitar propriu, TV prin cablu.  

                                                                                                                                       
                        Masa se serveşte într-o cantină modernă situată în incinta bazei.                

                Obiective turistice ce pot fi vizitate în oraş: 

 Pasajul Vulturul Negru, Biserica cu Lună, punctul belvedere dealul Ciuperca, Turnul 

Primăriei, Mănăstirea Sfintei Cruci, ştrandurile cu apă termală din oraş; 

           Excursii auto : 

                                - Oradea-Băile Felix şi Băile 1 Mai 15 km tur -retur 

                                - Oradea-Peştera Urşilor 200 km tur -retur 

                                - Oradea-Stâna de Vale 180 km tur-retur 

                                - Oradea-Scărişoara  260 km tur-retur 

                                - Oradea- Ciucea (muzeul Octavian Goga) 160 km tur-retur  

                                - Oradea- Budapesta 500 km tur-retur 

                                          

  
Baza Turistică Şuncuiuş se află în comuna Şuncuiuş,situată în defileul Crişului-Repede,depresiunea 

Vad-Borod. 

Căi de acces: Staţia C.F.R. Şuncuiuş+700m; E 60 Topa de Criş +12 km.DJ ; Staţia C.F.R. Aleşd+31 

km.transfer auto.                          

Baza Turistică Şuncuiuş are o capacitate de 60 locuri permanent şi 80 locuri sezoniere în pavilion 

de cărămidă pe 3 nivele cu 2-5 paturi în cameră,cu grup sanitar comun pe fiecare palier.                                     

                   -10 căsuţe cu 2 paturi fiecare,cu toaletă exterioară 

                   - Teren de sport,club 

Posibilităţi turistice: Drumeţii: 

                          - Peştera şi Cascada de la Vadul -Crişului-2h 

                          - Valea Mişidului cu relieful carstic-3h 

                          - Peştera Ungurului-1/2h.(vizitare cu ghid ,contra cost)                                                         

                          - Peştera Moanei,Peştera Lesiana,Fântâna Tâlharilor-6h. 

                          - Dealul Crucii şi Peştera Bătrânului -4h. 

                        Excursii auto:        

                           - Şuncuiuş-Ciucea( Castelul Octavian Goga) 150 km tur -retur 

                           - Şuncuiuş-Valea Drăganului 150 km tur - retur 

                           - Şuncuiuş-Oradea-Băile Felix 160 km tur- retur 

                           - Şuncuiuş-Oradea-Peştera Urşilor 200 km tur- retur        

                                           



             
                                                                                                                                    

 
Centrul de agrement se află în partea de SV. a localităţii Bratca, pe versantul de SE. al platoului carstic 

Damiş.Localitatea Bratca se află situată în depresiunea formată de confluenţa Crişului Repede cu 

afluenţii săi. 

Căi de acces: Staţia C.F.R.Bratca+2km; E 60 Borod+10 km.DJ ;Staţia C.F.R. Aleşd+40 km.transfer auto; 

Centrul de agrement Valea Brătcuţei are o capacitate de 66 locuri, 18 locuri în cabană cu 3 paturi în 

cameră, 25 căsuţe cu 2 paturi fiecare,cu toaletă exterioară. Masa se serveşte într-o cantină modernă cu o 

capacitate de 80 locuri.  

                                              
  Posibilităţi turistice : Drumeţii 

                                - Valea Brătcuţei-4h 

                                - Calcarele cu lipuriţi-4h. 

                                - Vârful Ţipleu-3h 

                                - Valea Boiului şi cascada-4h 

                                - Motelul Piatra Craiului-5h 

                                - Peştera Ungurului-2h.- vizitare cu ghid,contra cost   

           Excursii auto  : 

       -Bratca-Ciucea(Castelul Octavian Goga)150 km tur-retur 

                   -Bratca-Valea -Valea Drăganului 150 km tur-retur 

       -Bratca-Oradea-Băile Felix 160 km tur -retur 

       -Bratca-Oradea-Peştera Urşilor 200 km tur-retur                                  
 

 
Centrul de agrement Remeţi se află în comuna Bulz sat Remeţi, situată în extremitatea de est a 

judeţului Bihor, pe Valea Iadului. 

Căi de acces: halta C.F.R. Stâna de Vale + 20km DJ ;E 60 Bulz + 22 km.DJ; Staţia C.F.R.Aleşd + 56km, 

transfer auto. 

Centrul de agrement Remeţi are o capacitate de 55 locuri în pavilion de cărămidă pe 2 nivele cu 2-

10 paturi în cameră, cu grup sanitar comun pe fiecare palier .  

Masa se serveşte într-o cantină modernă cu o capacitate de 55 locuri.  

                                                                                    
    Posibilităţi turistice: Drumeţii 

                                     -Barajul Leşu-1h 

                                     -Valea Iadului cu Săritoare Ieduţului şi       

                                       Cascada Iadolina-4h 



                                     -Stâna de Vale-6h 

                                     -Valea Drăganului-4h    

                               Excursii auto 

                                     -Remeţi- Ciucea(Castelul Octavian Goga)100 km tur -retur 

                                     -Remeţi-Oradea-Băile Felix 200 km tur-retur 

                                     -Remeţi-Peştera Urşilor 250 km tur -retur 

                                     -Remeţi-Cluj Napoca 200 km tur-retur 

 

 

 

                                                                   
 

Localizare: 

       Sulina locul ideal pentru petrecerea unei vacanţe de neuitat în paradisul Deltei Dunării, punct de 

plecare pentru plimbări cu barca pe canalele şi lacurile din împrejurimi, fascinante prin bogăţia florei si 

faunei, într-un peisaj natural sălbatic de o frumuseţe unică.  

                                                         
                    

                 Centrul de Agrement Sulina, o clădire monobloc P+2+M cu 200 locuri de cazare, este dotat cu 50 

de camere de 2,4 şi 6 locuri, toate cu băi proprii.  

Dotări suplimentare : teren de fotbal sintetic cu nocturnă,teren de baschet cu nocturnă,2 mese de Ping – 

Pong 

 

Obiective turistice Sulina: Biserica Grecească Sf.Nicolae,Cimitirul 

Maritim,Farul Vechi,Muzeul şi Farul de aterizare,Palatul fostei 

Comisiuni Europene a Dunării, Turnul de apă, Pădurea Letea    

 

Modalitatea de a ajunge la Centrul de Agrement  DELTA SULINA 

Tulcea – Sulina – transport naval, cu nava clasică( pasagerul ) sau cu nava 

rapidă(catamarán,racheta) 

  

 

 
 
Amplasare: 

Centrul de agrement “SĂLĂTRUC” este amplasat la baza barajului de acumulare Poiana Uzului, la 

15 km de oraşul Comăneşti. 

Modalităţi de ajungere la tabără: 

Staţia de debarcare este gara CFR Comăneşti, iar deplasarea până la Sălătruc se face cu mijloace de 

transport auto.  

Capacitate de cazare: 

Centrul de agrement dispune de 100 locuri de cazare pe serie în camere de 3 – 6 locuri. Grupurile 

sanitare sunt pe palier. 
  

TRASEE TURISTICE: 

 



 Sălătruc – Comăneşti (Palatul “Ghica”) – Tg. Ocna (salina) – Slănic Moldova (staţiune 

balneoclimaterică) – Sălătruc 

Sălătruc – Comăneşti – Moineşti (Monumentul “Tristan Tzara”) – Bacău – Sălătruc 
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Centrul de Agrement *New Paradise* Eforie Sud este situat la intrarea în staţiunea Eforie Sud, pe malul Mării 

Negre. Această tabără este amplasată pe partea stângă a autostrăzii E 87, la intrarea în staţiunea Eforie Sud. Staţia de 

debarcare este gara Eforie Sud, aflându-se la 400 m de tabără. 
Centrul de Agrement are o capacitate de 448 de locuri de cazare, dispuse în camere cu 2,3,5,6 şi 8  paturi.   

 

                                
Facilităţi de agrement : locuri de joacă pentru copii, sală de şedinţe, sală de dans, aparate de fitness în 

aer liber, acces la internet, discotecă în aer liber. 

                
 

 

 

    

           

                                               

 

 

 

  

Centrul de Agrement 2 MAI este situat în localitatea cu acelaşi nume, la 5 km de oraşul Mangalia.  

Staţia de debarcare este gara Mangalia, iar transportul de la gară la destinaţie efectuându-se cu autobuzul 

sau microbuzul pus la dispoziţie de D.J.S.T. Constanţa. 

                                                    
 

Centrul de Agrement 2 Mai are o capacitate de 190 locuri în camere cu 2,4 şi 5 paturi cu baie proprie.  

Facilităţi de agrement : locuri de joacă pentru copii, sală de şedinţe, acces la internet, terenuri de sport, teren 

minigolf, discotecă în aer liber. 

         Alte facilităţi: 

- transport cu microbuz Renault Master 15 locuri 

- cabinet medical şi infirmerie 

- animaţie 

Informaţii suplimentare şi înscrieri la sediul Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Dolj din Craiova, 

str.Gheorghe Doja nr.2 , telefon / fax : 0251 / 431.806 

                  Serii de 6 zile 
      SERIA I–a                   20 – 26.06.2011 

     SERIA a II–a               28.06 – 04.07.2011 

        SERIA a III–a              06 – 12.07.2011 
           SERIA a IV–a              14 – 20.07.2011 

          SERIA a V–a               22 – 28.07.2011 

   SERIA a VI–a              30.07 – 05.08.2011 

            SERIA a VII–a            07 – 13.08.2011  
         SERIA a VIII–a           15 – 21.08.2011 

         SERIA a IX–a              23 – 29.08.2011 

SERIA a X–a               31.08 – 06.09.2011 

             

 

 

 

 

 

67 lei /zi / pers. 
( cazare + pensiune completă ) 

 

 

 

 

 



                         AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU SPORT ŞI TINERET 
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Stimaţi profesori şi dragi elevi,      

                                                    

            Vă invităm să participaţi la tabăra de studiu a limbii engleze, organizată de Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret 

Bacău. Tabăra va fi organizată în Centrul de Agrement VALEA BUDULUI, având ca animatori, studenţi  şi profesori străini, 

vorbitori de limbă engleză. Această tabără este singura din ţară cu tradiţie în cunoaşterea şi aprofundarea limbii engleze şi are o 

continuitate de 19 ani la Centrul de Agrement Valea Budului. 

 Împreună cu profesorii însoţitori şi animatorii străini, vorbitori de limba engleză, elevilor participanţi la tabăra de engleză 

din acest an li se vor organiza o serie de activităţi educative,  sportive, artistice şi culturale  astfel: 

a) învăţarea şi aprofundarea interactivă a limbii engleze   

b) excursii şi drumeţii 

c) jocuri distractive 

d) carnaval şi miss-ul  taberei 

e) activităţi şi concursuri sportive 

f) activităţi pe calculator cu acces la internet 
h) discotecă 

 
Sosirea în tabără se face în prima zi, după ora 1400 , cu cina. Plecarea din tabără se face în ultima zi după ora 1400 , după masa 

de prânz. 

      Grupa minimă este de 10 elevi la un cadru didactic însoţitor (la acest grup se adaugă un copil cadru didactic însoţitor propriu). 

                    Acest cost include: 
- cazarea şi masa pentru 7 zile de tabără 
- acces la discoteca taberei 

- transportul auto gara: Bacău - Tabăra Valea Budului şi retur 

- asistenţa medicală non-stop 
- activităţile organizate în tabără, de studenţii şi profesorii vorbitori de limba engleză; 

- 30 de minute / zi / elev acces la Internet 

    

PREZENTAREA CENTRULUI DE AGREMENT  VALEA  BUDULUI 
Amplasare: 

centrul de agrement este situat la o distanţă de 15 km de municipiul Bacău, într-o splendidă pădure, la NV culmii Pietricica 

Bacăului.  

Modalităţi de ajungere în centrul de agrement: 

staţia de debarcare este gara C.F.R. Bacău, iar deplasarea până la tabără se face cu mijloace de transport auto. 

Transportul auto (gară – tabără si retur) este inclus în preţul taberei. 

Capacitate de cazare: 

tabăra dispune de 140 de locuri pe serie, acestea fiind sezoniere  

Condiţii de cazare: 
cazarea în tabără se face în 37 de căsuţe cu 2-4 locuri, fiecare căsuţă având grup sanitar propriu 

Profilul taberei: 

engleză – cursurile sunt susţinute de studenţi din Marea Britanie, elevii praticipanţi (8 – 18 ani) sunt grupaţi pe nivele de 

cunoaştere a limbii engleze.  

  Dotări suplimentare: teren de sport , sala de mese cu o capacitate de 140 de locuri, club, discotecă, aparatură TV şi video ,sală de 

calculatoare , chioşc alimentar , parc de joacă; 

 
          În timpul taberei se pot organiza contra cost excursii cu vizitarea mănăstirilor din Moldova, excursie la 

Lacul Roşu, Iaşi şi excursie in judeţ  pe traseul: Oneşti–Tg. Ocna–Slănic Moldova–Moineşti–Teşcani–Bacău. 

 Seria I:   20.06  - 27.06.2011 

   Seria aII
a
:  29.06 -  06.07.2011 

Seria aIII
a
: 08.07 – 15.07.2011 

   Seria aIV
a
:        17.07  – 24.07.2011 

 Seria aV
a
:             26.07 – 02.08.2011 

     

COST  546 lei 
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HOTEL  ATENA  PALLAS 2*  -  PANTELEIMONAS 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 Tariful include: 
  transport cu autocar clasificat minim 2* 
  7 nopţi cazare la hotel Atena Pallas 2*/ Panteleimonas 
  3 mese / zi : mic dejun, prânz şi cină 
  însoţitor de grup 
  asistenţă turistică în staţiune 
  acces gratuit la piscina hotelului, cu şezlonguri 

                                1 GRATUITATE LA 10 PERSOANE PLĂTITOARE 
 

 

Tariful nu include : 
 asigurarea medicală (cu posibilitatea încheierii la agenţie) 
 excursiile opţionale: Meteora 15 eur/pers; Skiathos 27 eur/pers; Olimp 09 eur/pers;  
 Atena 25 eur/pers; Waterland 10 eur/pers; Salonic 09 eur/pers, Seara Grecească 20 eur/pers  
 intrarea la obiectivele turistice şi alte cheltuieli personale 
 

 

HOTEL ATENA PALLAS 2* - PANTELEIMONAS:  Hotelul este situat în staţiunea Panteleimonas, o mică 
staţiune a Rivierei Olimpice, la poalele Muntelui Olimp, înconjurat de vegetaţie luxuriantă, printre grădini şi 
departe de tumultul turistic. Distanţa de aproximativ 600 m de plaja cu nisip fin, oferă plăcerea unei plimbări. 
Hotelul dispune de 38 camere cu paturi simple şi etajate cu baie proprie şi balcon, recepţie, piscină cu 
sezlonguri (gratuite), bar, teren de tenis, teren de fotbal, amfiteatru. În cadrul hotelului se pot organiza 
numeroase petreceri.Cazarea se va face în camere cu 4 paturi ( 2 paturi etajate ), iar pentru profesorii însoţitori 
în camere cu 2 paturi. 
 
 

 

 

 

 
 

La achiziţionarea în momentul înscrierii la excursie şi a unui pachet de minim 3 excursii opţionale 
beneficiaţi de reducere de 5 % din tariful excursiilor opţionale. 

Oferta este valabilă pentru persoane cu vârsta cuprinsă între 7 şi 22 ani. În situaţia în care doresc să 
participe la excursie şi persoane cu vârsta peste 22 ani vor achita un supliment de 40 euro/persoană, condiţiile 
de cazare fiind aceleaşi. 

Informaţii suplimentare şi înscrieri la sediul Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Dolj din Craiova, 
str.Gheorghe Doja nr.2 , telefon / fax : 0251 / 431.806 

Plecare Sejur Intoarcere Pret / lei / pers Plecare Sejur Intoarcere Pret / lei / pers 

13.06.2011 14.06-21.06 22.06.2011 819 25.07.2011 26.07-02.08 03.08.2011 899 

20.06.2011 21.06-28.06 29.06.2011 819 01.08.2011 02.08-09.08 10.08.2011 899 

27.06.2011 28.06-05.07 06.07.2011 859 08.08.2011 09.08-16.08 17.08.2011 899 

04.07.2011 05.07-12.07 13.07.2011 859 15.08.2011 16.08-23.08 24.08.2011 899 

11.07.2011 12.07-19.07 20.07.2011 899 22.08.2011 23.08-30.08 31.08.2011 859 

18.07.2011 19.07-26.07 27.07.2011 899 29.08.2011 30.08-06.09 07.09.2011 819 

Tabere în GRECIA  
vara 2011 
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