
 

 

 
 
 

Oferta Paste 2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Relaxeaza-te si rasfata-te in    

 
 

Complex Turistic Natura 
Comuna Musetesti. Sat Musetesti. Judetul Gorj 

e-mail: office@natureinn.ro 
https://www.facebook.com/complex.natura/ 

tel: 0765 23 77 86 

mailto:office@natureinn.ro
https://www.facebook.com/complex.natura/


Complexul Turistic Natura - Musetesti. Gorj  

 
Aflat la numai 23 km de Targu Jiu, pe drumul național Curtisoara - Crasna 

- Novaci, Complexul Turistic Natura vă oferă servicii complete de cazare 

(maxim 54 locuri), masă, organizare evenimente si agrement.  

Amplasat in mijlocul naturii, inconjurat de coline montane, o pădure 

tânără de stejar si racorit de apele reci ale Amaradiei, Complexul Turistic 

Natura deține in proprietate două Pensiuni Turistice si un Restaurant, 

clasificate 3 stele: 

Pensiunea Natura Green (18 locuri).   

 

Pensiunea dispune de o capacitate de 18 locuri de cazare distribuite in 8 

camere cu paturi twin si o cameră matrimonială, fiecare cu grup sanitar 

propriu. La parter pensiunea dispune de o chicinetă si un living spațios. 

Design-ul interior imbină elemente tradiționale rustice cu finisaje moderne 

din lemn si travertin.  

 

 

 

Pensiunea Natura (35 locuri) 

 

Pensiunea Natura dispune de o capacitate de 35 locuri distribuite astfel: 

Parter – două dormitoare cu 2 si 3 paturi si grup sanitar comun; etaj  – 6 

camere cu paturi twin si grup sanitar propriu; mansardă– 5 camere cu 3 

paturi si o cameră cu 4 paturi twin si grup sanitar comun, sparat pe sexe. 

La parterul pensiunii se află un living spațios, o sală de mese si o bucătărie 

complet mobilată si utilată.  

Restaurantul Natura – situat in cadrul aceluiasi Complex, dispune de o 

capacitate de 300 locuri distribuite in cele două săli: parter 100 locuri si 

mansardă 200 locuri. Cele două sali comunică intre ele, permițând 

organizarea unui eveniment unic cu până la 300 invitați.  

 

Restaurantul Natura este o locație finalizată in 2013, ce imbină cu mult 

bun gust elemente tradiționale din lemn, fier forjat si piatra de munte.  

 

 



 

 

Oferta Sejur Sarbatori Pascale 2017 

LOCATIE 

Pensiunea 

Nature Green 3 

*** + 

Pensiunea Nature 

 Inn 3 ***  

 

PACHET 

 

Sejur 3 nopți/ 

Persoană 

 

Sejur 3 nopți/ 

Persoană 

Parter+Etaj  -3*** 

Sejur 3 nopți/ 

Persoană 

Mansarda – 2** 

Cazare + 

Pensiune 

Completă 

580 lei 

 

 

500 lei  

 

 

440 lei 

 

 
Servicii Incluse.  

Cazare 3 nopti in camere duble cu grup sanitar propriu – regim dublu sau 

triple cu grup sanitar comun (mansardă) – in funcție de pachetul 

achizitionat.     

Servicii Masă: 14 Aprilie – Cina; 15 Aprilie: Mic dejun; Prânz , Cină; 16 

Aprilie: MD, Pranzul de Paste si Cina; 17 Aprilie – Mic Dejun.  

In ofertă nu sunt incluse băuturile alcoolice. Acestea se achită separat 

in funcție de cantitatea comandată! 

Meniul va fi unul diversificat, tradițional, specific sărbătorilor Pascale: ouă 

rosii, drob, salată beuf, cozonac, miel la cuptor, sarmale, etc.  

Acces gratuit la facilitățile Complexului: parcare, spații de joacă, internet 

wireless, jocuri de societate: sah, cărti, domino, table, etc. 

Activități: Vopsitul ouălor de Paste; participare la Slujba de Inviere 

(biserica se afla la 1 km distanta). 
 

  
 

 

Pentru rezervări se achită un avans de 

15%.  

Pentru rezervarea integrala a unei locatii de 

cazare (Pensiunea Natura Green – 18 

pachete/ Pensiunea Natura – 16 Pachete) se 

acordă un discount de 10 % din prețul 

pachetelor !  

Copiii cu vârste pana la 3 ani beneficiază 

de reducere 100% - daca utilizează aceeasi 

cameră cu părinții. 

Copiii cu varste intre  3 si 10 ani vor achita 

50% din valoarea pachetului de masă - dacă 

utilizează aceeasi cameră cu părinții. 

Copiii cu varste intre  10 si 14 ani vor 

achita 75% din valoarea pachetului de masă 

- utilizează aceeasi cameră cu părinții. 

Mai multe fotografii pe 

https://www.facebook.com/complex.natura/  

 
 

Pentru mai multe informatii si rezervari va rugam se ne contactati:  

Nature Inn Residence 

E: office@natureinn.ro.   Tel: 0765 237 786;  

https://www.facebook.com/complex.natura 
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