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CUPA ROMÂNIEI – OFERTĂ CAZARE ȘI MASĂ BRAȘOV 

Pentru participanții la competiția sportivă Cupa României, organizatorii au rezervat cele mai bune spații de 

cazare din Brașov, oferind pachete care includ cazare și trei mese pe zi, reprezentând cel mai bun raport 

calitate–preț care poate fi găsit în această perioadă a anului în Brașov. Cluburile sportive pot face rezervările 

direct la hotelurile din listă,  folosind ”codul” de rezervare ”CUPA ROMÂNIEI LA ÎNOT”. 

Astfel, sunt disponibile circa 350 de locuri de cazare în mai multe locații situate în proximitatea Bazinului 

Olimpic Brașov aflat în Brașov, strada Gării nr 21 , după cum urmează: 

1. În centrul Brașovului se află HOTELUL CITY CENTER, pe strada Traian Grozăvescu nr. 4; s-au rezervat 

un număr de 25 de camere pentru maxim 75 de persoane, în camere cu 2  sau cu 3 paturi, hotelul 

având locuri de parcare în curtea acestuia, bar-restaurant, internet.  

Tarif cazare/ persoană cu trei mese incluse: 

- 135 lei/persoană loc în cameră triplă, cu mic dejun, prânz și cină incluse în tarif;  

- 165 lei/persoană loc în cameră dublă, cu mic dejun, prânz și cină incluse în tarif; 

Masa se servește în restaurantul hotelului. Informații și rezervări la 0722 464 484 – Marius sau la recepție-

0268 417 583 , email : office@hotelcitycenter.ro. 
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2. În Brașov, pe strada DE MIJLOC nr 67 este situată PENSIUNEA KRONSTADT, locație în care au fost 

rezervate  15  camere pentru maxim 45 de persoane,  în camere cu 2  sau cu 3 paturi; pensiunea are 

parcare privată,  internet. 

 

Tarif cazare/ persoană cu trei mese incluse: 

- 115 lei/persoană loc în cameră triplă, cu mic dejun, prânz și cină incluse în tarif;  

- 140 lei/persoană loc în cameră dublă, cu mic dejun, prânz și cină incluse în tarif; 

Masa se servește în restaurantul hotelului CITY CENTER din Brașov, strada Traian Grozăvescu nr. 4. Informații 

și rezervări la 0722 464 484 – Marius sau la recepție, telefon 0268 471 737, e-mail 

kronstadt.office@gmail.com.  
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3. Tot în Brașov, pe strada Panselelor nr. 2  se află HOTELUL ASTRA, cu o  capacitate de cazare 

rezervată de 40 de camere pentru maxim 120 de persoane, respectiv 6 camere cu 2 paturi, 25 camere 

cu 3 paturi, 3 camere cu 4 paturi și 6 camere cu 5 paturi. Hotelul ASTRA se află într-o zonă liniștită 

lângă pădure, are parcare, internet, restaurant, recepție non-stop. 

 

Tarif cazare/ persoană cu trei mese incluse: 

- 125 lei/ persoană, cu mic dejun, prânz și cină incluse în tarif. 

Masa se servește în restaurantul hotelului. Informații și rezervări la 0721 272 768, 0268 272 768, email: 

contact@cazareastra.ro. 

 

  

  

mailto:contact@cazareastra.ro


4 
 

4. Aflat la 10 minute de Bazinul Olimpic, la ieșirea din Brașov, se găsește HOTELUL RESTAURANT 

CIUCAȘ, situat în localitatea Tărlungeni, pe strada Zizinului (DJ 103), nr. 976C, coordonate GPS: 

45.653134,25.756381.  

Au fost rezervate 50 de camere pentru maxim 110 persoane, în camere cu 2 sau cu 3 paturi . 

Situat într-o zonă deosebită, liniștită, ales ca loc de cantonament de numeroși sportivi, hotelul  

dispune de locuri de parcare pentru mașini mici și autobuze/microbuze, internet, restaurant cu  

bucătărie proprie în care se servesc bucate tradiționale, recepție non-stop.    

Tarif cazare/ persoană cu trei mese incluse: 

-  140 lei/ persoană, cu mic dejun, prânz și cină incluse în tarif. 

      Masa se servește în restaurantul hotelului.Informații și rezervări la 0745 156 095 – dl.Kis Jozsef, email: 
iokicom@yahoo.com sau la recepție. 
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