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PASTRAVARI DIN ROMANIA

PASTRAVARIA ALBOTA

Albota, cunoscută ca o muchie a masivului Făgăraşului, este renumită în ţară şi în străinătate ca cea mai apreciată
păstrăvărie românească, pentru că aici nu este doar un loc unde se creşte şi se cumpără peşte, e mult mai mult, fiind vorba
de un întreg complex turistic de patru stele.
"Complexul Turistic Albota 4* este situat într-o locaţie idilică: la poalele munţilor Făgăraş, după satul Arpaşu de Sus, la 55
km de aeroportul Sibiu, în drumul DN1 Sibiu-Braşov. Aici vă puteţi bucura de "natura pură", admirând Valea Arpăşelului cu
Căldarea şi Rezervaţia Naturală, înconjurată în stânga de vârful Albota şi în dreapta de Buteanu (2.507 m), dar şi lacurile
păstrăvăriei - toate într-un peisaj de neuitat!"
Tarife :

Servicii

TARIF LEI / CAMERA
01.10.2020-22.12.2020
Duminica – Joi
Vineri – Sambata

Loc in camera single ( 1 persoana ) /noapte, cazare cu
155
280
MD
Loc in camera dubla (2 persoane )/noapte, cazare cu MD
195
300
Loc in camera tripla (3 persoane) /noapte, cazare cu MD
235
345
Loc in junior suite (4 persoane ) /noapte, cazare cu MD
280
390
Tarifele la cazare includ: mic-dejun, TVA şi taxa locală. Tarifele de mai sus nu sunt valabile in perioadele de
sarbatori: Paşte, Crăciun, Revelion, sarbatori legale; Complexul Turistic ALBOTA dispune de 40 camere cu 103 paturi ;
Camping: 9 casute de vacanta (baie proprie, tv, WiFi, climatizare, parcare proprie, acces piscina) ; Facilităţi incluse în preţ:
Wi-Fi gratuity ; Tenis de masă, jocuri de table, şah, cărţi ; Parcare, hărţi de drumeţie ; Sală de petrecere echipată cu
muzică-calculator – pentru grupuri ; Apă plată sau carbogazoasă “ALBOTA” – în cameră .

PASTRAVARIA LOSTRITA

Înconjurat de păduri, Complexul Lostrița 4* este situat la poalele muntelui Igniș, la 18 km de Baia Mare, și oferă o
păstrăvărie, restaurant cu o terasă și camere cu baie privată, Wi-Fi gratuit și TV prin cablu. Complexul are parcare privată
gratuită. Toate camerele de la Hotel Lostrița 4* sunt mobilate funcțional și oferă baie privată cu duș și articole de toaletă
gratuite. Unele camere au și un balcon. Restaurantul servește preparate din bucătăria tradițională românească și are
terasă deasupra bazinelor cu pești. Pârtia de schi Cora și stațiunea de schi Izvoare se află la numai 10 km de Complexul
Lostrița 4*.
Tarife:

TARIF LEI / CAMERA
Servicii

01.10.2020-22.12.2020

Loc in camera single /noapte, cazare
Loc in camera dubla matrimoniala/noapte, cazare
Loc in camera family/noapte, cazare

200
300
350

PASTRAVARIA CASCADA RAUSOR

Păstrăvăria Cascada Râușor se află în Berevoești, județul Argeș, și oferă cazare cu parcare privată gratuită. Această
pensiune agroturistică are terasă și grădină.
Tarife :

TARIF LEI / CAMERA
Servicii
Loc in camera dubla /noapte, cazare
Loc in camera tripla/noapte, cazare

01.10.2020-22.12.2020
165
198

PASTRAVARIA BRATIOARA

Pensiunea Grădina Ascunsă se află în Bughea de Jos la aproximativ 9km de Pastravaria Bratioara si
are lounge comun și terasă. Oaspeții au la dispoziție un grătar, WiFi gratuit și o parcare privată gratuită.

Tarife:

TARIF LEI / CAMERA
Servicii

01.10.2020-22.12.2020

Loc in camera dubla /noapte, cazare
Loc in camera tripla/noapte, cazare

154
209

PASTRAVARIA URSU

Păstrăvăria Ursu este situată în Vînători-Neamț, la 45 km de Piatra Neamț, şi oferă un restaurant și WiFi gratuit.
Hostelul “Hanul Urșilor“ este situat în județul Neamț pe D.N. la kilometrul 1 de Tg Neamț– Humulești. Excelenta amplasare
a hostelui în imediata apropiere a orașului Târgu Neamț, oferă turiștilor posibilitatea de a vizita numeroase obiective
turistice din zona localității.

Tarife:

TARIF LEI / CAMERA
Servicii
Loc in camera dubla /noapte, cazare
Loc in camera dubla/noapte, cazare -oferta doar pentru
grupuri

01.10.2020-22.12.2020
132
110

PASTRAVARIA BORSA

Hotel Cerbul 2*
Hotelul Cerbul 2* oferă camere cu Wi-Fi gratuit şi un restaurant à la carte care serveşte delicatese tradiţionale preparate
din ingrediente proaspete locale. Acesta este la 50 de metri de pârtiile de schi din Borșa.

TARIF LEI / CAMERA
Servicii

01.10.2020-22.12.2020

Loc in camera dubla /noapte, cazare
Loc in camera single/noapte, cazare
Loc in camera tripla/noapte, cazare
Loc in camera apartament/noapte, cazare

131
106
176
231

PASTRAVARIA ALEX

In inima Maramuresului, la poalele Muntilor Gutai, de-alungul unei ape ce izvoraste lin si rece din adancul
stancilor, se arata o oaza de liniste si relaxare, ce se intinde peste dealuri viu colorate aidoma unui sirag de perle
margaritare si atent alese din sentimente profunde morosenesti. Siragul se formeaza, insa din mici casute acoperite cu
sindrila pastrata din batrani, construite cu sudoarea satenilor din lemnul pe care l-au adus pe umerii lor grei din inima
padurii. Apoi, cioplite mladios, de mainile inzestate ale mesterului din satul natal, ele sunt gatite si prinse cu grija unele de
altele, intocmai ca niste flacai ce isi prind mainile pentru a juca la hora satului. Hora de asta data se poarta imprejurul unui
ape limpede, caci fiecare casuta este asezata in jurul lacului ce adaposteste mi de pestisori auri care iti pot indeplini trei
dorinte: Un moment de liniste si relaxare in mijlocul naturii, Bucate alese gatite cu grija si rabdare din produse traditionale
si nu in ultimul un zambet curat oferit din suflet de ameni buni si asezati. Aceasta este Pastravaria Alex Mara, la care ajungi
numai daca patrunzi printre desisurile verzi ale copacilor bogati de pe marginea drumului lasand bagajul grijilor de toate
zilele pe prisp de la intrare, legate bine de protap si inodate cu bine, pentru a te putea bucura de basmul ce se asterne

inaintea ta. O mica poveste incepe inca de la intrarea in restaurant unde, cu zambetul pe buze te asteapta o tarancuta cu
bujori in obrajori, gata sa te serveasca si sa iti asterne o masa bogata

Tarifele variariaza : - intre 280 lei și 380lei cu mic dejun inclus, în funcție de perioadă.

