
Cheile Grădiștei - Oferte de cazare 
 

Complex Cheile Grădiștei - Resort Fundata 
 

 

 
 

Hotel Piatra Craiului 3*** 
• Camere duble: 300 lei camera / noapte 
• Mic dejun inclus 
• Pentru sejururi de minim 2 nopți se oferă 5% reducere din 

totalul serviciilor de cazare 
• Pentru sejururi de minim 4 nopți se oferă 10% reducere din 

totalul serviciilor de cazare 
 

 

 
 

Hotel Bucegi 3*** 
• Camere duble: 300 lei camera / noapte 
• Mic dejun inclus 
• Pentru sejururi de minim 2 nopți se oferă 5% reducere din 

totalul serviciilor de cazare 
• Pentru sejururi de minim 4 nopți se oferă 10% reducere din 

totalul serviciilor de cazare 
 

 

 
 

Hotel Sport 2** 
• Camere duble: 200 lei camera / noapte 
• Mic dejun inclus 
• Pentru sejururi de minim 2 nopți se oferă 5% reducere din 

totalul serviciilor de cazare 
• Pentru sejururi de minim 4 nopți se oferă 10% reducere din 

totalul serviciilor de cazare 
 

 

 

Vila Bradul 3*** - 9 camere 
• Camere duble matrimoniale: 300 lei camera / noapte 
• Camere duble în regim single: 270 lei camera / noapte 
• Pentru sejururi de minim 2 nopți se oferă 5% reducere din 

totalul serviciilor de cazare 
• Pentru sejururi de minim 4 nopți se oferă 10% reducere din 

totalul serviciilor de cazare 
• În cazul rezervării întregii vile (9 camere) se oferă 10% 

reducere din totalul serviciilor de cazare pentru un sejur de 
minim 2 nopți 

• În cazul rezervării întregii vile (9 camere) se oferă 15% 
reducere din totalul serviciilor de cazare pentru un sejur de 
minim 4 nopți 

 
 

 

Vila Paltinul 3*** - 3 camere 
• Camere duble matrimoniale: 300 lei camera / noapte 
• Camere duble în regim single: 270 lei camera / noapte 
• Pentru sejururi de minim 2 nopți se oferă 5% reducere din 

totalul serviciilor de cazare 
• Pentru sejururi de minim 4 nopți se oferă 10% reducere din 

totalul serviciilor de cazare 
• În cazul rezervării întregii vile (3 camere) se oferă 10% 

reducere din totalul serviciilor de cazare pentru un sejur de 
minim 2 nopți 

• În cazul rezervării întregii vile (3 camere) se oferă 15% 
reducere din totalul serviciilor de cazare pentru un sejur de 
minim 4 nopți 



 
În Complexul Cheile Grădiștei Fundata se oferă următoarele servicii de agrement: 

 
• Centru SPA (piscină, saună umedă, saună uscată, jacuzzi): 50 lei adult / zi și 25 lei copil / zi 
• Masaj de relaxare: 100 lei ședința, maseur: Kinga Szavuy – pe bază de programare 
• Tur off-road cu mașini Suzuki: 390 lei + TVA / tur / mașină, durata 2 – 3 ore (într-o mașină pot merge 5 

persoane, iar turul se face cu însoțitor cu o altă mașină și asistență tehnică), această activitate depinde de 
starea vremii 

• Sala de fitness: gratuit 
• Teren de tenis – suprafață sintetică: 20 lei ora, rachetă tenis: 12,50 lei ora, această activitate depinde de 

starea vremii 
• Panou de escaladă în interior: 15 lei persoana 
• Teren multifuncțional (baschet, streetball, handbal, fotbal): 20 lei ora, această activitate depinde de starea 

vremii 
• Teren de mini-fotbal, suprafață sintetică, gazon artificial: 150 lei ora, această activitate depinde de starea 

vremii 
• Biciclete mountainbike: 90 lei ziua, 50 lei o jumătate de zi sau 25 lei ora, această activitate depinde de 

starea vremii 
• Biciclete pentru copii: 70 lei ziua, 40 lei o jumătate de zi sau 20 lei ora, această activitate depinde de starea 

vremii 
• Trotinete: 40 lei ziua sau 20 lei pentru 2 ore, această activitate depinde de starea vremii  
• Biciclete electrice pentru adulți și copii peste 14 ani: 250 lei bicicleta electrica / traseu 2- 3 ore, această 

activitate depinde de starea vremii 
• Aventura park (3 trasee dintre care două pentru adolescenți și adulți, cu grade de dificultate diferite și un 

traseu pentru copii): 30 lei traseul / adult și 20 lei traseul / copil. În cazul grupurilor se pot parcurge aceste 
trasee maxim 30 de persoane / oră, această activitate depinde de starea vremii 

• Tiroliană montană pentru adulți și copii peste 14 ani (tiroliana are 500 m lungime și 50 m înălțime, iar traseul 
poate fi parcurs de 4 persoane deodată): 70 lei persoană cu echipament și transfer cu autovehicule de teren 
până la punctul de plecare. Durata traseului este de 10 – 15 minute / persoană. În cazul grupurilor, tiroliana 
poate fi parcursă de aproximativ 40 persoane / oră, această activitate depinde de starea vremii 

• Drumeții și / sau itinerarii culturale cu ghid specializat: de la 50 € grupul de 4 – 15 persoane, de la 60 € 
grupul de 16 – 20 persoane, pentru grupuri de peste 20 de persoane tariful este de 3 € / persoană. Traseele 
sunt de 3 – 6 ore și se pot personaliza în funcție de cerințele fiecărui grup 

• Loc de joacă pentru copii în exterior: gratuit 
• Pub la etajul II al restaurantului cu băuturi, biliard: 20 lei ora, minifotbal: 15 lei ora, tenis de masă: 15 lei ora 

 
  



Complex Cheile Grădiștei - Resort Moieciu 
 

 

 

Vila Ovidiu 3*** 
• 11 camere duble matrimoniale: 160 lei camera / noapte 
• 3 camere triple: 200 lei camera / noapte 
• Camere duble în regim single: 130 lei camera / noapte 
• Vila dispune de un living generos, bucătărie, spațiu pentru 

servirea mesei, terasă 
• În apropierea vilei este disponibil spațiu pentru grătar 
• Vila dispune de parcare proprie, spațiu verde, iar la o distanță 

de 25 m este disponibil un loc de joacă pentru copii 
• Pentru sejururi de minim 2 nopți se oferă 5% reducere din 

totalul serviciilor de cazare 
• Pentru sejururi de minim 4 nopți se oferă 10% reducere din 

totalul serviciilor de cazare 
• În cazul rezervării întregii vile se oferă 10% reducere din totalul 

serviciilor de cazare pentru un sejur de minim 2 nopți 
• În cazul rezervării întregii vile se oferă 15% reducere din totalul 

serviciilor de cazare pentru un sejur de minim 4 nopți 
 

 

 

Vila din Lemn 3*** 
• 5 camere duble matrimoniale: 195 lei camera / noapte 
• Camere duble în regim single: 170 lei camera / noapte 
• Vila este perfectă pentru persoanele care doresc experiența 

completă a unui sejur la munte. Aceasta este construită din 
lemn și piatră oferind senzația de cabană, dar păstrând 
confortul unei locații de 3*** 

• Vila dispune de un living generos și o mică bucătărie 
• Vila dispune de parcare proprie, spațiu verde, iar la o distanță 

de 40 m este disponibil un loc de joacă pentru copii 
• Vila este poziționată în partea superioară a locației și oferă o 

priveliște asupra întregii zone 
• Pentru sejururi de minim 2 nopți se oferă 5% reducere din 

totalul serviciilor de cazare 
• Pentru sejururi de minim 4 nopți se oferă 10% reducere din 

totalul serviciilor de cazare 
• În cazul rezervării întregii vile se oferă 10% reducere din totalul 

serviciilor de cazare pentru un sejur de minim 2 nopți 
• În cazul rezervării întregii vile se oferă 15% reducere din totalul 

serviciilor de cazare pentru un sejur de minim 4 nopți 
 

 

 

Vila Alex 3*** 
• 7 camere duble matrimoniale: 200 lei camera / noapte 
• Camere duble în regim single: 170 lei camera / noapte 
• Vila dispune de un living generos și o mică bucătărie 
• Vila dispune de parcare proprie, spațiu verde, iar la o distanță 

de 50 m este disponibil un loc de joacă pentru copii 
• Vila este poziționată în partea superioară a locației și oferă o 

priveliște asupra întregii zone 
• Pentru sejururi de minim 2 nopți se oferă 5% reducere din 

totalul serviciilor de cazare 
• Pentru sejururi de minim 4 nopți se oferă 10% reducere din 

totalul serviciilor de cazare 
• În cazul rezervării întregii vile se oferă 10% reducere din totalul 

serviciilor de cazare pentru un sejur de minim 2 nopți 
• În cazul rezervării întregii vile se oferă 15% reducere din totalul 

serviciilor de cazare pentru un sejur de minim 4 nopți 
 

  



 

 

Vila Ana 4**** 
• 12 camere duble matrimoniale: 250 lei camera / noapte 
• Camere duble în regim single: 220 lei camera / noapte 
• Vila este singura unitate de cazare cu 4*** din locația Cheile 

Grădiștei. Aceasta dispune de camere spațioase cu mobilier 
deosebit, minibar și espressor în fiecare cameră 

• Vila dispune de un living generos și o mică bucătărie 
• În apropierea vilei este disponibil spațiu pentru grătar 
• Vila dispune de parcare proprie, spațiu verde, iar la o distanță 

de 15 m este disponibil un loc de joacă pentru copii 
• Vila este poziționată în partea superioară a locației și oferă o 

priveliște asupra întregii zone 
• Pentru sejururi de minim 2 nopți se oferă 5% reducere din 

totalul serviciilor de cazare 
• Pentru sejururi de minim 4 nopți se oferă 10% reducere din 

totalul serviciilor de cazare 
• În cazul rezervării întregii vile se oferă 10% reducere din totalul 

serviciilor de cazare pentru un sejur de minim 2 nopți 
• În cazul rezervării întregii vile se oferă 15% reducere din totalul 

serviciilor de cazare pentru un sejur de minim 4 nopți 
 

 

 

Hotel Cheia 3*** 
• 16 camere duble: 200 lei camera / noapte 
• 7 camere triple: 300 lei camera / noapte 
• 4 apartamente cu 2 camere: 300 lei camera / noapte 
• Camere duble în regim single: 170 lei camera / noapte 
• Pentru sejururi de minim 2 nopți se oferă 5% reducere din 

totalul serviciilor de cazare 
• Pentru sejururi de minim 4 nopți se oferă 10% reducere din 

totalul serviciilor de cazare 
• Hotelul este amplasat în centrul complexului, lângă recepție și 

la o distanță de 25 m față de restaurant 
• Camerele sunt dispuse pe 3 nivele și mansardă 
• Fiecare nivel are living propriu 

  



În Complexul Cheile Grădiștei Moieciu se oferă următoarele servicii de agrement: 
 

• Centru SPA (piscină, jacuzzi, saună): 30 lei adult / zi și 15 lei copil / zi 
• Masaj de relaxare: 100 lei ședința, maseur: Kinga Szavuy – pe bază de programare 
• Tur off-road cu mașini Suzuki: 390 lei + TVA / tur / mașină, durata 2 – 3 ore (într-o mașină pot merge 5 

persoane, iar turul se face cu însoțitor cu o altă mașină și asistență tehnică), această activitate depinde de 
starea vremii 

• Teren de tenis – suprafață sintetică: 20 lei ora, rachetă tenis: 12,50 lei ora, această activitate depinde de 
starea vremii 

• Teren volei sau miniteren fotbal: gratuit, această activitate depinde de starea vremii 
• Biciclete: 70 lei ziua, 40 lei o jumătate de zi sau 15 lei ora, această activitate depinde de starea vremii 
• Biciclete pentru copii: 70 lei ziua, 40 lei o jumătate de zi sau 20 lei ora, această activitate depinde de starea 

vremii 
• Drumeții și / sau itinerarii culturale cu ghid specializat: de la 50 € grupul de 4 – 15 persoane, de la 60 € 

grupul de 16 – 20 persoane, pentru grupuri de peste 20 de persoane tariful este de 3 € / persoană. Traseele 
sunt de 3 – 6 ore și se pot personaliza în funcție de cerințele fiecărui grup 

• Loc de joacă pentru copii în exterior: gratuit 
• Pub cu băuturi, biliard: 20 lei ora, tenis de masă: 15 lei ora 

 
IMPORTANT! 

 
Complexul Cheile Grădiștei funcționează în regim de circuit închis. Doar persoanele care beneficiază 
de servicii de cazare au acces în locație. 

 
• Au fost luate toate măsurile de siguranță pentru combaterea răspândirii virusului SARS-CoV-2: 
• Personalul este periodic informat cu privire la reglementările și modul de lucru în condiții de 

pandemie 
• Se respectă toate normele în vigoare cu privire la combaterea răspândirii virusului SARS-CoV-2 
• Atât spațiile de cazare cât și cele publice sunt dezinfectate 
• În locurile publice sunt prezente dispensare cu dezinfectant 
• Se folosesc doar substanțe avizate 
• Lenjeria este igienizată de către o firmă specializată, în condiții de igienă optimă, la temperaturile 

necesare pentru distrugerea bacteriilor și a virusurilor 
 
 
Pentru rezervări, vă rugăm să accesați site-ul www.cheilegradistei.ro, unde aveți posibilitatea să 
efectuați direct rezervările. 
 
De asemenea, puteți apela numărul de telefon 0732 500 488 atât pentru rezervări cât și pentru alte 
informații. 
 
 
Date de contact: 
Web: www.cheilegradistei.ro 
Fax: 0368 710 640 
Recepție Moieciu: 0723 315 582 
Recepție Fundata: 0724 372 257 
 
 
Complex Cheile Grădiștei 
Alin Gerbacea 
0732 500 488 

 


