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Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Covasna vă invită să petreceţi „vacanţa 2018” într-un 

cadru natural, la poalele Munţiilor Bodoc, pe marginea Lacului de acumulare Pădureni, în: 
 
 
 
 

Căi de acces către Centrul de agrement Pădureni 
 
- Auto: pe DN11 (E574) dinspre Braşov spre Bacău, la km 40 în localitatea Moacşa, se virează 

stânga către Pădureni, se înconjoară lacul pe partea stângă şi se parcurg cca 2 km până la Centrul de 
agrement Pădureni. 

- CFR: Staţia de debarcare este Gara CFR Sfântu Gheorghe, de unde transportul se efectuează 
contra cost cu autocar, la cererea grupului (cca 24 km). 

 

Dotările centrului de agrement: 
- Spaţii de cazare, de servirea mesei, săli de conferinţă, grupuri sociale: 
* 1 Pavilion central cu 14 locuri de cazare (în camere cu 2 -3 paturi şi grup sanitar 

propriu); 
* 2 săli de mese cu bucătărie proprie  (o sală  o capacitate de 30  de locuri; o sală de 

mese cu o capacitate de 80 de locuri);  
* 6 cabane având 12-13 locuri de cazare / cabana (în camere cu 2-4 paturi şi grup 

sanitar ce deserve şte 2 camere). Menţionăm că atât pavilionul central cât şi celelalte 6 
cabane sunt încălzite, Centrul de Agrement Pădureni având încălzire centrală;  

* cabană având 20 de locuri de cazare în camere de 4 paturi ce func ţionează doar 
pe timpul verii; 

* 2 grupuri sociale: spălătoare, duşuri, toalete (femei/bărba ţi) comun ce deserve şte 
cele 2 cabane cât şi persoanele campate la cort;  

*  Săli de conferinţă/cursuri amenajate în cele două săli de mese + o sală la parterul vilei Lacăuţi – 
30 persoane; 

- Loc pentru foc de tabără amenajat; 
- Internet; 
- TV cu cablu în toate clădirile;  
- Sistem acustic (amplificator şi două boxe);  
- Teren de sport cu gazon artificial multifuncţional şi instalaţii de nocturnă;  
- Teren de joacă pentru copii; 
- Parcare (12 autoturisme) .  

 

DJST Covasna practică următoarele tarife în Centrul de agrement Pădureni în 2017: 
 



Nr. 

Crt. 

Servicii prestate  Ofertă vacanţe şcolare – sezon vară 

1.  Cazare 45 lei / pers / zi 

2.  Masă (mic dejun, prânz şi cină) 40 lei / pers / zi 5-14 ani 

45 lei / pers / zi peste 14 ani 

3.  Servicii de animaţie sau asistenţă turistică 3 lei / pers / zi – la cerere 

4.  Servicii de asigurarea asistenţei medicale 1 leu / pers / zi * 

5.  **Valabilitatea ofertei 01.06.2018 – 15.09.2018 

 

OFERTĂ PENTRU GRUPURI MARI. Grupul cu număr de participanţi plătitori peste 80 

de persoane, beneficiează de reducere 7 % la cazare şi masă. 
 

*Tariful de 1 leu / pers / zi reprezintă serviciile de asigurarea asistenţei medicale în caz de 
nevoie în cabinetul medical de familie din comuna Reci, triajul epidemiologic la sosire în tabără şi 

cheltuieli legate de materiale şi medicamente. 
 

** Perioadele din afara ofertei sunt oferte speciale la cerere. 
 

Serviciile de animaţie sau asistenţă turistică sunt facultative, iar în cazul în care se optează 

pentru ele, acest lucru trebuie anunţat prestatorului cu 15 zile înaintea începerii sejurului.  
Pachetul de servicii conţine: cazare, mic dejun, prânz, cină, foc de tabără la sfârşitul 

sejurului, folosirea terenului de sport cu nocturnă 2 ore. 
 

G R A T U I T Ă Ţ I: 
 

 La fiecare 10 elevi - 1 însoţitor (adult) va avea gratuitate la cazare şi masă pe perioada 

sejurului.  
 Cazare şi masă gratuită pentru copilul de vârstă şcolară a însoţitorului sau al cadrului 

didactic conducător de grup.  

 
Rezervarea este valabilă doar în cazul în care se încheie, un contract de prestări servicii tabără 

între prestator şi beneficiar, cu minim 30 de zile înainte şi a achitării unui avans de 30%, în termenii 
contractuali, de începerea sejurului de tabără.  

 
 Informaţii şi rezervări : 0267-351640 sau 0744-278274. 

Pagina de web DJST Covasna: dsjcovasna.nd.ro 
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