
HOTEL:  CABANA GARBOVA 

 Destinatie:  Craciun 2020 

 Statiune:  Predeal 

   

 Info Hotel:   

Cabana Gârbova, situată la o altitudine de 1350m, pe traseul Predeal - Clăbucet - Cabana Gârbova - Azuga, 
este cel mai important obiectiv turistic din Valea Prahovei, judeţul Prahova, aflat în Munţii Baiului, obiectiv pe 

care nu ar trebui să-l rataţi în călătoriile montane. 

Drumul este uşor şi accesibil în orice anotimp şi coboară de la staţia de telescaun Clăbucet - Plecare până 

la Cabana Gârbova, iar de aici continuă până în Azuga. 

Un loc arhaic, desprins din poveste şi vremuri uitate de timp, care te va cuceri din primele momente prin măreţia 

reliefului Munţilor Bucegi, unde, cetina verde te îmbie cu mirosul ei, iar buna dispoziţie, ospitalitatea, răsfăţul şi 
mâncarea proaspătă tradiţională românească îţi sunt dăruite din inimă. 

Cabana vă oferă cazare la preţuri fără concurenţă, având cea mai ieftină cazare din Predeal şi printre cele mai 

ieftine cazări la munte; beneficiind de o vacanţă într-un peisaj montan în care veţi putea privi Munţii Bucegi în 
splendoarea şi frumuseţea lor, Crucea de pe Caraiman, Colţii Morarului, masivul Clăbucetul Taurului, Valea 

Prahovei până la Sinaia şi Munţii Făgăraş. 

Localizare: sub Vf. Clăbucetul Taurului (1550 m) 

Acces: Un singur traseu marcat (accesibil tot timpul anului): Predeal - Clăbucet (Sosire) - Clăbucet (Plecare) - 

Cabana Gârbova - Azuga. Autocar sau tren până la Predeal. Telescaun Clăbucet - Sosire până la Clăbucet - 

Plecare. 

Traseu montan ușor accesibil în orice anotimp, de circa 20 minute până la cabană. În cazul în care se alege 

varianta cu telescaunul, bagajele vor fi preluate de către noi de la staţia superioară Clăbucet - Plecare. 

Între Clăbucet - Sosire şi Plecare se poate urma poteca sau se poate urca cu telescaunul. De la Clăbucet - Plecare 

se poate ajunge la cabană în 20 minute. 

 

 Crăciun de Poveste ... la Cabana Garbova 

       240 de lei / zi de persoană (100 de lei masa in regim a la carte pe tichete valorice și 140 de lei cazarea)  

       170 de lei masa de Crăciun / persoană.  

Pentru rezervări ferme se va achita un avans de 50 %. 

❗️ Cabana noastră dispune de o capacitate de 38 locuri distribuite în 16 camere.  

❗️ Camerele au baie proprie, apă caldă non-stop, frigider, TV şi WI-FI. 

❗️Acceptam inclusiv tichete de vacanta! 

 



HOTEL:  CABANA VANATORILOR 

 Destinatie:  Craciun 2020 

 Statiune:  Predeal 

   

 Info Hotel:   

Inainte o cabana ca oricare alta, Cabana Vanatorilor a devenit in anul 1997 locul ideal de liniste si 

recreere din inima muntilor, venind in intampinarea oaspetilor sai cu o gama variata de servicii. 

 Situata la 1 km de Predeal, ofera camere cu privelisti impresionante, iar profesionalismul de care da 

dovada staff-ul este exact acel lucru de care ai nevoie atunci cand esti in vacanta si vrei sa te relaxezi. 

Restaurant & Crama 

Trofeele de cerb, blana de urs de pe podea, arbaletele, sulitele si arcurile cu sageti stau marturie epocii 

apuse in care vanatoarea insemna supravietuire. 

Va oferim o experienta de neuitat, oferindu-va drept hrana vanat presarat cu fel de fel de mirodenii, 

inconjurati de miresme intr-o atmosfera de pin si rasina, de brad si flori de munte. 

Craciun 2020 

Tarife de cazare valabile in perioada 23.12.2020 – 27.12.2020 / tariful de camera pe noapte 

Cazare in camera dubla  =280 ron 

Cazare in camera single = 240 ron 

Cazare in apartament 2 persoane = 335 ron 

Cazare apartament single = 290 ron 

  

·Tarifele includ:  

 Micul Dejun, Taxa Salvamont si T.V.A. sunt incluse in tarif  

 Copii sub 6 ani au GRATUITATE daca dorm in pat cu parintii  

 Costul unui pat suplimentar, atat la camera dubla cat si la apartament, este de 75 Lei / 

noapte / persoana – Micul Dejun inclus  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



HOTEL:  EDEN 3* 

 Destinatie:  Craciun 2020 

 Statiune:  Predeal 

   

 Info Hotel:   

Complexul Hotelier Eden 3* din Predeal este situat intr-o zona incantatoare, la marginea padurii. 

Complexul este alcatuit din hotel si 2 vile, aflate in aceeasi incinta, unite de o terasa-restaurant 

acoperita.  

Eden Grand Resort 3*-Predeal include clădirea principală Eden ce reunește restaurantele plus clădirea 

Eden 1, clădirea Eden 2 și clădirile Eden 3 și 4 situate la 250 metri distanță față de clădirea principală. 

Cladirea Eden principala dispune de 7 camere, 2 apartamente standard, 2 apartamente cu hidromsajaj, 

2 apartamente deluxe cu semineu cu 2 duplex-uri. 

 Eden 1 dispune de 4 camere duble si 2 garsoniere. 

Eden 2 dispune de 1 suita (4 persoane), 8 camere duble si 1 garsoniera 

Eden 3 dispune de 8 camere duble Forest si 4 camere duble superioare Forest 

Eden 4 dispune de 7 camere duble Junior 

Camerele au un design modern, dispun de TV LCD cu diagonala mare, minibar, seif, uscator de par, 

telefon, internet wireless gratuit si baie proprie. 

Eden Grand Resort Hotel 3*-Predeal isi asteapta oaspetii cu un nou concept de ALL INCLUSIVE, 

intr-o formula noua. 

Craciun 2020  ALL- INCLUSIVE 

PLĂTEȘTI 3 NOPȚI, STAI 5 NOPȚI  

23 – 26 DECEMBRIE 2020 

  

EDEN GRAND RESORT 3*  

CLADIREA PRINCIPALA EDEN  

Camera dubla Eden 600 euro / pachet / 2 pers  

Apartament 705 euro / pachet / 2 pers  

Apartamant cu hidromasaj 770 euro / pachet / 2 pers  

Duplex 705 euro / pachet / 2 pers  

Apartament semineu“Adam si Eva” 870 euro / pachet / 2 pers  

EDEN 1 - EDEN 2 - EDEN 5  

Camera dubla Junior 495 euro / pachet / 2 pers  

Suita (4 persoane) 815 euro / pachet / 4 pers  

Garsoniera 660 euro / pachet / 2 pers  

Camera dubla Forest 550 euro / pachet / 2 pers  

EDEN 3 - EDEN 4  

Camera dublă Junior 440 euro/pachet/2 pers  

Camera dubla Forest 495 euro/pachet/2 pers  

Camera dubla Superioara Forest 550 euro/pachet/2 pers  

 


