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O vară
răcoritoare

la Plaiul Foii



APROPIE-TE DE NATURĂ
La Plaiul Foii, fiecare călătorie devine o aventură. Vegheată 
de Masivul Piatra Craiului, cabana este locul unde oaspeții 
noștri se deconectează și uită de zgomotul citadin. 
Filosofia noastră este clar: să oferim o experiență unică la 
poalele munților, la standarde înalte de calitate. 

UITĂ DE ZGOMOTUL CITADIN
Cum ajungi pe drumul pietruit, dinspre Zărnești, simți 
calmul zonei Plaiul Foii. Pe măsură ce se desfășoară 
creasta Craiului, singurul sunet ce sparge tăcerea este 
susurul Bârsei. Ajuns la Cabană, oprește-te în față și 
contemplă împrejurimile. Măreața natură te înconjoară.

AROME TRADIȚIONALE
În Restaurantul Plaiul Foii am vrut să păstrăm direcția 
bucătăriei tradiționale, dar nu am putut lăsa deoparte 
influențele vânătorești specifice zonei. Aici poți degusta 
cele mai bune mâncăruri tradiţionale din pui, porc, vită, 
peşte şi vânat.

UN LODGE COMPLET
Combină toate aceste elemente cu prezența celor dragi 
alături de tine, și experiența Plaiul Foii devine completă: 
sentimentul unui lodge din Alpi, dar înconjurată de 
tradiționalism românesc.

Cabana Plaiul foii
O destinație idilică

Înconjurat de munți și păduri de conifere, simți 
atmosfera intimă dar modernă, într-un lodge complet.
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Înconjurat de munți și păduri de 
conifere, simți atmosfera intimă dar 
modernă, într-un lodge complet.



Informații
tarifele contin TVA si taxa hotelieră

micul dejun se servește a la carte si nu este inclus in tarifele camerelor (800  - 1030)
copiii cu vârsta mai mic de 6 ani beneficiază de gratuitate dacă dorm în pat cu părintii

costul unui pat suplimentar este de 50 lei/noapte/persoană fără mic dejun

CAMERĂ SINGLE

150 lei / noapte
CAMERĂ DUBLĂ

180 lei / noapte
APARTAMENT CU PAT ȘI  CANAPEA

260 lei / noapte
APARTAMENT CU 2 PATURI

300 lei / noapte

Tarife
1  I U N I E  -  1 7  S E P T E M B R I E 
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