
Ofertă tabara de vara  în Centrul de 
agrement pentru tineret Cerbu, județul 

Dâmbovița 

     Centrul de agrement  Cerbu se află în Munții 
Bucegi, pe malul râului Ialomița, într-un cadru 
natural de excepție și beneficiază de un decor 
pitoresc. 
      În inima codrilor de brazi, beneficind de un 
peisaj mirific, Centrul de agrement pentru tineret 
Cerbu vă așteaptă să descoperiți natura și 
farmecul Bucegilor, ocazie să vă petreceți 
vacanța în inima munțiilor Bucegi de unde veți 
pleca cu siguranță cu cele mai frumoase amintiri 
ale copilăriei. 

OFERTA TABARA SCOLARA MUNTE 2022
COMPLEX TURISTIC CERBUL BUCEGI



- Sejur 7 zile cu mese incluse.
- 6 (șase) nopți de cazare, în camere de 2 locuri (apartament de 4 cam x 2 locuri ) un singur grup sanitar pe 
apartament, apă caldă permanent, încălzire centrală, confort de 2** stele.
- Servirea mesei în regim pensiune completă: mic-dejun, dejun (supă/ciorbă + felul 2 + salată) și cină
(felul de bază + desert).
- Se acordă la cerere 4 (două) ore/zi teren de sport fotbal în aer liber (dimensiuni competiție) și/sau Sală de 
Sport închisă multifuncțională (volei, minifotbal, handbal, baschet etc).
- Capacitatea de cazare Vila Ursu 2** - 4 apartamende de cate 4 camere x 2 persoane si un apartament de
6. Total capacitate de cazare - 38 copii serie

CAZARE VILA CERBUL 3*** LA PRETUL DE 1100 LEI/ELEV/SEJUR

-
-

- Servirea mesei în regim pensiune completă: mic-dejun, dejun (supă/ciorbă + felul 2 + salată) și 
cină (felul de bază + desert).
- Se acordă la cerere 4 (două) ore/zi teren de sport fotbal în aer liber (dimensiuni competiție) și/
sau Sală de Sport închisă multifuncțională (volei, minifotbal, handbal, baschet etc).

- Capacitatea de cazare Vila Cerbul 3*** - 15 camere x 3 locuri.
- Total capacitate de cazare - 45 copii serie

Sejur 7 zile cu toate mesele incluse.
-6 (șase) nopți de cazare, în camere de 3 locuri dotate cu grup sanitar propriu  ( cabina dus, 
chiuveta, wc, uscator par) tv, apă caldă permanent, încălzire centrală, confort de 3*** stele.

Localizarea Centrului de agrement este mult mai apropiată de cât vă așteptați, în aproximativ 2 ore 
ați ajuns din Bucuresti. 

Centrul de agrement pentru tineret Cerbu se află pe teritoriul administrativ al comunei Moroeni, la 
distanță de 40 km de Târgoviște, 75 km de Brașov, 90 km de Ploiești, 130 km de București și la numai 
26 km de Sinaia. Acces auto către Centrul de agrement se face pe Drumul Județean 714 A care deservește 
cariera Lespezi. 

Centrul de agrement se intinde pe o suprafata de 130000 mp, detine o sala de sport inchisa cu 
suprafata de 600 mp, dotata cu incalzire, nocturna, scaune spectatori, grupuri sanitare cu dus pentru fete si 
baieti, sauna. Se pot organiza diverse activități sportive si pe cele doua terenuri in aer liber, dotate cu 
iluminare nocturna.  

Restaurantul aflat in incinta centrului de agrement poate acomoda 150 de persoane. Centrul de 
agrement pentru tineret Cerbu a trecut in anul 2019 printr-un proces de renovare. 

Obiective turistice majore: Castelul Peleș Sinaia, Mânăstirea Sinaia, Trasee turisice în Munții 
Bucegi și Parcul Natural Bucegi: Lacul și hidrocentrala Dobrești, Peștera Ialomiței, Mânăstirea Peștera, 
Cabana Babele, Cabana Padina, Lacul Bolboci, Grota Ursului, Cheile Tătarul Mare, Cheile Zănoagei, 
Cheile Orzei, Scropoasa, 7 Izvoare- Apa vie, s.a. 

CAZARE VILA URSU 2**  LA PRETUL DE 780 LEI/ELEV/SEJUR



Condiții de rezervare: Plata avans 20 % din prețul prezentei Oferte. 
Se asigură gratuitate la cazare si masă pentru 1 insotitor la fiecare 10 copii. 
Meniu orientativ, propunerile - sugestiile se discută cu beneficirul sau profesori de pregătire și educație 
sportivă, nutriționosit etc. 

- Condiții de înscriere:
- Precizăm că  rezervarea la una din unitățile în cauză se va efectua după ce se lansează o comandă
fermă-serioasă și sunt încheiate formalitățile juridice și financiare-fiscale.
- Achitarea taberei se face cel târziu cu 1 săptâmană, înainte de începerea acesteia, odată cu înscrierea se
efectuează rezervare, ocazie cu care se plătește minim 20 %din valoarea sejurului. Terenurile de sport
oferă posibilitatea pregătrii sportive dar și organizării de competiții sportive (meciuri de minifotbal,
baschet, handbal, tenis, volei).

Servicii neincluse în preț/ofertă: 

- Taxe vizitare/intrare obiective turistice, intrare parcuri de distracții/agrement etc.
- Transport cu miljoace auto, feroviare, cu excepția sejurului prevăzut la nota Opțional * Opțional
Transport

- Se poate asigura transport tur/retur cu autocar/microbuz - ex. cost 100 Lei/persoană (în limita a 250
km) (ex. București, Ploiești, Brasov, Târgoviște s.a. - stațiune și retur).

Pentru informatii suplimentare si rezervari: 

S.C. BUCEGI MOUNTAIN SERV S.R.L.

Număr de ordine în Registrul Comerţului: J15/1570/2019 Cod unic de înregistrare: RO 41333991 
Contact:  
Marin Gheorghita  -  Administrator    
E-mail: marin.ghe@gmail.com ;
Tel: (+40) 720 63 88 77 ,  0756 124 858

www.cerbul.ro       

https://www.instagram.com/complexcerbu/
cerbul.ro
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