
Bine ati venit la  Hotel Pensiune NATURAL 

Confort si Ospitalitate la tarife accesibile ! , va veti bucura din plin de acestea daca vizitati
aceasta pensiune cocheta  Natural din centrul
istoric al Brasovului cu statut de hotel boutique , deja un nume cu traditie numarind aproaspe un
deceniu de experienta in domeniu 

 Amplasat ideal in Centrul Istoric al Brasovului , la poalele Muntelui Tampa la doar citeva minute
de Biserica Neagra si Piata Sfatului , intr-un décor Medieval inedit incarcat de istorie Hotelul
Pensiune Natural
este locatia perfecta pentru petrecerea timpului liber

Fie ca veniti in weekend sau concediu pentru a va petrece vacanta in Centrul Istoric al
Brasovului fie ca veniti minat de interese in afaceri , la Hotel Pernsiune Natural veti descoperi
eleganta si rafinamentul spatiilor de cazare precum si profesionalismul unor servicii ireprosabile
orientate care satisfacerea celor mai pretentioase cerinte ale turismului romanesc - toate intr-o
locatie aparte Amplasarea ultracentrala a locatiei faciliteaza accesul dumneavoastra atit cu
autoturismul personal cit si pe jos ( cu piciorul))

Cu autoturismul puteti veni fie pe la Magazinul Star virind la stinga iar dupa 10 metri la
dreapta si urcind in sus pe Strada Castelului circa 400 de metri pina la Noi , fie urcind pe strada
Muresenilor ( ocolind Piata Sfatului) si venind prin Poarta Schei urmind ca dupa 200 de metri sa
virati la dreapta spre Piata Hircher ( sensul giratoriu ) noi fiind amplasati la 50 de metri de
acesta pe Strada Castelului 

 Venind cu autobuzul de la gara Brasov puteti cobori in statie la Biserica Neagra si traversand
Piata Sfatului spre Muntele Tampa veti ajunge la noi pe Strada Castelului 58 in circa 10 minute
de mers 

 Din dorinta de a va face sejurul de neuitat va oferim numeroase facilitati precum ;
    
    -  receptie Non –Stop,  
    -  acces usor cu autoturismul urmare amplasarii la strada,  
    -  parcare in limita locurilor disponibile - supravegheata video,  
    -  intrare privata cu card magnetic ,  
    -  amplasare centrala ( linga Piata Sfatului )  

  
 Faptul ca suntem inconjurati de minunatele Monumente Istorice , acest lucru face usoara
vizitarea acestora de catre oaspeti precum : Bastionul Graft – 250 metri , Turnul Alb -260 metri ,
Poarta Ecaterina - 250 metri , Biserica Neagra -200 metri , Piata Sfatului -200 metri , Cetatuia
Brasovului -400 metri , Muntele Tampa - 170metri , Strada Sforii -150 metri , Biserica Sf.
Nicolae cu muzeul Primei Scoli Romanesti -380 metri , Casa De Cultura Reduta-100 metri , si
multe bastioane , muzee si turnuri medievale 

 Suntem deasemenea foarte aproape de statia de Maxibus pentru Poiana Brasov . Dupa
vizitarea acestor monumente va puteti destinde si delecta mergind la shooping pe vestita strada
Republicii , strada exclusiv pietonala cu numeroase baruri , boutiquri si cafenele care este
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deasemenea foarte aproape de noi sau la macromalurie Brasovului deschise in toate zilele
saptaminii
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