
                                       

10 argumente ca să opta� pentru 
COMPLEXUL TURISTIC  ZOLT

1. Complexul Turis�c  Zolt este construit în mijlocul unei proprietăți de cca 100 
hectare de  pădure, pășune și livadă, în zona submontana  a județului Timiș,la 
poalele mun�lor Poiana Rusca.

2. Accesul din marile centre populate din judet  (95 km distanță de Timișoara, 40 km 
distanță de Lugoj) este rela�v rapid. Pentru un �mișorean, �mpul în care străbate 
orașul din car�erul Lipovei până în Calea Girocului sau Calea Șagului, este 
echivalent cu drumul până la noi. Nu avem poluare, nu avem semafoare, nu avem 
ambuteiaje ,nimeni nu claxoneaza.

3. La noi, mănânci oricând caș proaspat, telemea de vaca si alte produse lactate 
proaspete de la vacile noastre care pasc în poienile dimprejurul stațiunii.

4. Apa este de cea mai bună calitate, obținută din  foraje de mare adâncime,iar 
painea este de casa fara amelioratori.

5. Bucuria copiilor D-voastră este mica  herghelie de ponei adăpos�ți de grajdul 
nostru, dar care în �mpul zilei se plimbă nes�ngheriți printre cabane.

6. La această oră avem in dotare o salina  ,ideala pentru musafirii nostrii cu probleme 
respiratorii si nu numai.



7. În cadrul complexului funcționează un ansamblu de săli de relaxare, ac�vități 
spor�ve și agrement  :

a. Sală de fitness, pentru toate vârstele
b. Sală de jacuzzi și sauna uscată
c. Căsuța de lemn pentru saună finlandeză și ciubăr cu apă caldă.
d. Teren de fotbal și tenis.
e. Piscine  în aer liber, în �mpul sezonului cald
f. Biciclete din categoria mountain-bike.
g. Mese de ping-pong, Joola (de compe�ție)
h. Sală de conferințe.
i. Trei săli de restaurant cu o capacitate totală de 250 locuri.

8. In cele 10 cabane cu dotari hoteliere din cadrul Complexului nostru , în funcție de 
dimensiunile grupului sau a familiei ,pute� opta pentru o cazare care sa va 
sa�sfaca.

9. Lacul Surduc, cel mai mare lac de acumulare din judetul Timis, obiec�v turis�c 
vizitat de turiș� români și străini , se găsește la  doar 10 minute distanță de 
complexul nostru.(9km)

10. Oaspeților noștri,  le oferim (free), ca aperi�v sau ca diges�v, la oricare dintre 
mesele  pe care le vor servi în restaurantul nostru, o țuică sau pălincă de pere din 
livada proprie  de peri care înconjoară proprietatea.
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