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Descriere statiune:  Poiana Brasov este cea mai renumita statiune pentru sporturile de iarna din Romania si totodata un 

important centru turistic international. Ea dispune de 12 partii de schi, cu grade diferite de dificultate, terenuri de sport, un 

lac, discoteci, baruri si restaurante. Cazarea este asigurata in buna parte in hoteluri de lux, pensiuni, in vile sau cabane. 

Infintata in 1895, Poiana Brasov deservea ca loc turistic pentru Brasov. Prima cabana a fost construita in 1904. In 1906 

Poiana Brasov a fost recunoscuta ca statiune de iarna si trei ani mai tarziu se desfasurau primele competitii de iarna. In 1951 

au tinut loc jocurile internationale de iarna a studentilor. Temperatura medie este vara de 20 grade C si iarna de -3 grade C. 

Zapada exista incepand cu jumatatea lunii decembrie si pana la sfarsitul lui martie; grosimea stratului de zapada este in 

medie de 50-60 cm. Primii fulgi de zapada cad cam spre sfarsitul lui septembrie iar ultimii cam spre sfarsitul lui aprilie. 

Patura de zapada poate fi garantata incepand cu mijlocul lui decembrie si pana la sfarsitul lui martie. Stratul de zapada are o 

grosime de aproximativ ~50 cm in Poiana si de aprox. ~100 cm pe munte.Asemanatoare în privinta conditiilor naturale cu 

alte statiuni turistice montane ca Chamonix, Zakopane sau Cortina D'Ampezzo, statiunea Poiana Brasov si-a câstigat un 

binemeritat renume prin integrarea armonioasa în peisaj a dotarilor turistice, prin posibilitatile largi de practicarea 

sporturilor de iarna si prin conditiile bune de odihna si recreere în orice perioada a anului. Privita de la înaltime, statiunea 

Poiana Brasov pare o mica oaza în împaratia muntilor, îmbracati în haina verde a padurilor de molid si fag, în care vilele si 

hotelurile cu arhitectura pe cât de variata pe atât de moderna imprima un plus de pitoresc. Stratul de zapada se mentine timp 

de 4-5 luni pe an, astfel ca sporturile de iarna pot fi practicate atât de începatori cât si de sportivii de performanta din 

noiembrie pâna în martie. Poiana Brasov detine cea mai densa si mai moderna dotare turistica montana din tara noastra. Aici 

întalnim hoteluri de doua, trei si patru stele, dotate cu piscina, sali de spectacole si conferinte, un centru de echitatie, baze 

sportive sau stâna turistica. Dispune de trei piste de coborâre si de slalom urias, de pe o pista de slalom special, de doua 

trambuline si de un lac artificial pentru sporturi de vara. Statiunea este dotata cu doua linii de telecabina si una de 

telegondola care asigura accesul turistilor spre culmile Postavarului, la care se adauga, sezonier, mai multe linii de teleski. 

Poiana Brasov este însa locul ideal si pentru petrecerea lunilor de vara. Clima de munte (cu aer bogat în ozon); lacul 

artificial (ce ofera numeroase posibilitati de agrement); potecile marcate (ce conduc pe amatorii de drumetii la diverse 

cabane, oferind peisaje uimitoare); unitatile de cazare confortabile etc justifica pe deplin renumele international acestei 

statiuni. Agrementul cuprinde într-o paleta elastica toate activitatile ce au drept scop sa scoata turistul de sub influenta 

oboselii si a stresului, oferindu-i cele mai variate mijloace de sport, distractie, divertisment si amuzament, în vederea 

dezvoltarii sale fizice si spirituale, refacându-i forta necesara pentru continuarea activitatilor zilnice. 

Factori naturali de cura: Aerul pur existent aici, puternic ozonat, lipsit de praf si particule care provoaca alergii, presiunea 

atmosferica relativ scazuta, si ionizarea intensa, sunt factorii naturali care recomanda statiunea pentru tratamentul nevrozei 

astenice, pentru stari de epuizare si surmenaj fizic si intelectual, pentru anemii secundare si boli endocrine, pentru boli ale 

aparatului respirator.Statiunea este recomandata pentru odihna activa (sport si agrement), având efecte terapeutice asupra 

sistemului nervos central cu influente pozitive asupra tuturor functiilor vitale. 

Atractii turistice: Drumeţii pe trasee montane marcate; vizitarea oraşului Braşov cu centrul vechi, Biserica Neagră, 

Biserica Sfântul Nicolae, Cerbul Carpatin, Cetatea Braşovului, Castelul Râşnov, Castelul Bran şi zona Moeciu. 

Partii de ski:Bradul: lungime 500 m (diferenta de nivel 85 m), nivel de dificultate - usor; Kanzel: lungime 315 m (diferenta 

de nivel 138 m), nivel de dificultate ridicat; Lupului: lungime 2860 m (diferenta de nivel 775 m), nivel de dificultate ridicat; 

Sulinar: lungime 2441 m (diferenta de nivel 645 m), nivel de dificultate mediu; Ruia: lungime 540 m (diferenta de nivel 198 

m), nivel de dificultate ridicat; Subteleferic: lungime 2200 m (diferenta de nivel 280 m), nivel de dificultate ridicat; Drumul 

Rosu: lungime 4600 m (diferenta de nivel 630 m), nivel de dificultate - usor; Slalom: lungime 575 m (diferenta de nivel 217 

m), nivel de dificultate mediu; Stadion: lungime 300 m (diferenta de nivel 32 m), nivel de dificultate - usor. 

Instalatii de transport pe cablu: teleschi (partiile Bradul, Kanzel si Ruia), telecabina (partiile Kanzel, Lupului, Sulinar, 

Subteleferic si Drumul Rosu) si telegondola (partiile Lupului, Sulinar, Subteleferic si Drumul Rosu). 
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Hotel PIATRA MARE 4* 
Tarife in lei/noapte/camera si includ mic dejun si intrarea la piscina 

Structura cazare Perioada 01.09 -  21.12.2021 

Camera dubla pentru 2 persoane 330 

Camera Single – 1 persoana 270 

Camera Large Double – 2 persoane 476 

Gaesoniera 476 

Junior Suite – 2 persoane 532 

Apartament - 2 persoane 728 

Apartament presidential – 2 persoane 2580 

Pat suplimentar – extra bed 140 

Pat copil – baby cot GRATUIT 

 

Hotel ESCALADE 3*/4* 
Tarife in lei/noapte/camera si includ mic dejun si intrarea la piscina 

Perioada  Tipul camerei Perioada 01.09 -  31.12.2021 

Sezon 

20.12 – 31.12.2021 

Single executive 4* 385 

Dubla executive 4* 462 

Dubla executive + pat suplim. 517 

Single standard 3* 325 

Dubla standard 3* 396 

Dubla standard + pat suplim. 451 

Apartament 3* (max. 3 persoane) 561 

   Extrasezon 

01.09 – 19.12.2021 

Single executive 4* 307 

Dubla executive 4* 357 

Dubla executive + pat suplim. 412 

Single standard 3* 258 

Dubla standard 3* 307 

Dubla standard + pat suplim. 362 

Apartament 3* (max. 3 persoane) 407 

      
 

VILA CRISTALFROST 3*  
Tarife in lei/noapte/camera 

 

Perioada 

 

CAMERA 

MATRIMONIALA 

FARA BALCON  

 

CAMERA 

MATRIMONIALA 

CU BALCON 

CAMERA 

DUBLA DE LUXE 

 

CAMERA DUBLA CU 

CANAPEA 

 

03.09 - 25.11 – doar cazare 194 206 303 303 

26.11 - 22.12 – doar cazare 319 363 509 509 

23.12 - 28.12. 

Min 3 nopti + 2 MD inclus 

472 484 654 654 

29.12 - 06.01.2022 

Min 3 nopti + 2 MD inclus 

678 690 775 775 
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Hotel MIRAJ 4* 
 
Hotelul Miraj se află în Poiana Brașov. Situat la aproximativ 1,7 km de pârtia de schi Bradul, hotelul are WiFi gratuit. 

Oaspeții pot savura un cocktail la bar.Camerele hotelului au TV cu ecran plat, dulap și baie privată. Oaspeții pot lua 

masa la restaurantul proprietății, care servește mâncăruri locale . 

 

Tarife in lei/noapte/camera – doar cazare 

Structura cazare Perioada 01.09 - 30.09.2021 

D-J V,S 

Camera dubla pentru 2 persoane 180 210 

Camera Single – 1 persoana 150 180 

Garsoniera – 2 persoane 280 310 

 

 

Hotel Silver Mountain 3* 
 

Tipuri Camere Nr. persoane 11.09 – 22.12 

  D-J V-S 

Camera Dubla               Superioara 
2 273 436 

Ap 2 camere 3 464 600 

Ap 3 camere 4 709 981 

 
 

Tarifele, exprimate in LEI includ TVA si micul dejun dar nu includ taxa de statiune si salvamont in valoare de 3 

lei/persoana/zi. Pentru apartamentele de 2,3 camere chiar daca nu sunt ocupate integral cu numarul de persoane permis 

,respectiv (3,4 persoane) se vor tarifa conform tabel.Servicii gratuite(in limita locurilor disponibile): acces piscina, 

jacuzzi, jacuzzi exterior, sauna umeda, sauna uscata, internet wireless, parcare. 

Este permis accesul cu animale de companie de talie mica – tarif 50 lei / zi .Cazarea se face începând cu ora 

16.00 şi se termina la ora 12.00 in ziua plecarii. 

Tarifele nu sunt valabile in perioada targurilor, conferintelor, festivitatilor si a sarbatorilor legale si comerciale, 

pentru acestea se solicita oferta specială (acestea au propriile politici de anulare). 
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Teleferic Grand Hotel 4* 
 

Situat în stațiunea Poiana Brașov, la doar 50 de metri de teleschi, în partea de jos a pârtiei de schi Subteleferic, Teleferic 

Grand Hotel oferă cazare cu vedere panoramică la munte și WiFi gratuit. Acest hotel îmbină elemente rustice şi căldura 

lemnului cu facilități de înaltă tehnologie.Toate camerele sunt decorate cu gust şi au mobilier şi decorațiuni din lemn 

masiv. De asemenea, acestea includ TV cu ecran plat, minibar, seif şi zonă de relaxare. Cele mai multe unități de cazare 

au balcon. Oaspeții de la Teleferic Grand Hotel beneficiază de acces gratuit la centrul spa, care include o piscină 

interioară, cadă cu hidromasaj în aer liber, o zonă de fitness şi 3 tipuri de saune: umedă, uscată şi cu infraroșu. La un 

cost suplimentar sunt oferite diverse masaje şi tratamente. Barul de la centrul spa oferă o gamă 

largă de băuturi din fructe, preparate în fața oaspeților. Hotelul are școală de schi şi centru de închiriere de echipamente 

de schi şi snowboard, cu uscător de clăpari. Oaspeții pot utiliza gratuit depozitul pentru echipament de schi. Pentru 

copii, hotelul oferă o sală de jocuri, un club și un loc de joacă în aer liber. Teleferic Grand Hotel găzduiește 2 

restaurante: - restaurantul 4 Seasons, care oferă mâncăruri românești și internaționale, și restaurantul Gourmet, care 

servește preparate rafinate. Ambele restaurante au terasă cu vedere la munții înconjurători. După orele petrecute pe 

pârtiile de schi, oaspeţii se pot relaxa la barul après-schi de la proprietate. 

 

Tarifele sunt Dinamice functie de gradul de ocupare 

 

 

  

05.09 – 19.12.2021 

 

20/23 si 27/30 
Decembrie 

 Weekdays Weekend  

STANDARD RATES Sgl Dbl Sgl Dbl Sgl Dbl 

Single 66 77 169 

Standard Double 71 82 82 93 189 199 

Superior Double 93 104 104 115 209 219 

Junior Suite 137 148 148 159 259 269 

Junior Suite Premium 180 191 191 202 299 309 

Deluxe Suite 235 246 349 
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Hotel RIZZO BOUTIQUE 4* 

 Tip Camera 

 

High Season 
 

01.09.2021 -15.09.2021 

 
Low & regular season 

 

16.09.2021-22.12.2021 

Cazare cu mic dejun 

Single 72 66 

Double 83 77 

Apartament(1 Pax) 109 100 

Apartament(2 Pax) 120 109 

- Tarifele sunt exprimate in euro si includ taxele, micul dejun, acces sauna, piscina, jacuzzi, internet wireless si parcare gratuita 

 

                                                       Hotel ALPIN 4* 
Tip Camera – OFERTA STANDARD NOV 16 SEP – 31 OCT 01 – 15 SEP; DEC 

D-J V, S D-J V, S D-J V, S 

Standard Double Room 79 90 83 96 88 101 

Economic Double Room 63 66 68 77 71 81 

Deluxe Double Room 94 108 100 115 106 121 

 

Tip Camera – OFERTA LONG – sejur > 5 

nopti 

NOV 16 SEP – 31 OCT 01 – 15 SEP; DEC 

D-J V, S D-J V, S D-J V, S 

Standard Double Room 73 84 79 90 83 96 

Economic Double Room 59 68 63 66 67 77 

Deluxe Double Room 88 101 94 107 99 115 

 

Tarifele sunt exprimate in euro/camera/noapte, pentru 2 persoane si includ micul dejun; La Oferta Long stay – pentru 

sejururi mai mari de 5 nopti, exista si variantele early booking si non-refundable – detalii la Agentia Gorj Turism. 
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                                          HOTEL POIANA URSULUI 4* 
 

TARIFE SEPTEMBRIE 2021 
330 lei/zi  cazare si mic dejun     regim dublu     camera cu pat matrimonial sau camera cu 2 paturi 

300 lei/zi  cazare si mic dejun  regim single 

420 lei/zi  cazare si mic dejun     regim dublu   garsoniera 

550 lei/zi  cazare si mic dejun    pentru 2 persoane  apartament 

650 lei/zi  cazare si mic dejun  pentru 4 persoane  apartament 

650 lei/zi  cazare si mic dejun pentru 4 persoane  duplex 

 

TARIFE OCTOMBRIE 2021 

310 lei/zi  cazare si mic dejun     regim dublu     camera cu pat matrimonial sau camera cu 2 paturi 

280 lei/zi  cazare si mic dejun  regim single 

400 lei/zi  cazare si mic dejun     regim dublu   garsoniera 

530 lei/zi  cazare si mic dejun    pentru 2 persoane  apartament 

630 lei/zi  cazare si mic dejun  pentru 4 persoane  apartament 

630 lei/zi  cazare si mic dejun pentru 4 persoane  duplex 

 

TARIFE NOIEMBRIE 2021 

330 lei/zi  cazare si mic dejun     regim dublu     camera cu pat matrimonial sau camera cu 2 paturi 

300 lei/zi  cazare si mic dejun  regim single 

420 lei/zi  cazare si mic dejun     regim dublu   garsoniera 

550 lei/zi  cazare si mic dejun    pentru 2 persoane  apartament 

650 lei/zi  cazare si mic dejun  pentru 4 persoane  apartament 

650 lei/zi  cazare si mic dejun pentru 4 persoane  duplex 

 

Cazare pentru copii: 

- copiii cu varsta pana la 8 ani au gratuitate la cazare si mic dejun, daca nu se solicita pat    

  suplimentar. 

  Pentru pat suplimentar se va achita 80 lei/zi. 

- pentru varsta intre 8 si 12 ani se achita supliment cazare- 50 lei/zi ; nu include pat    

  suplimentar . 

- peste varsta de 12 ani se achita 50% din valoarea camerei- include pat suplimentar. 

 


