Facilitati

Complexul pisciol Tocile este astfel amenajat incat sa faciliteze pescuitul sportiv protejand in
acelasi timp natura si mediul incojurator. Dorim sa cream o “gradina verde” dedicata iubitorilor
de pescuit si natura, o zona de agreement unde acestia pot sa isi petreaca cateva momente de
relaxare in mijlocul naturii alaturi de familie si prieteni.

Va puteti bucura de urmatoarele facilitati in cadrul zonei de agreement:

- Standuri de pescuit cu bancute si mese, zone umbrite

- Filigorii si foisoare care dispun de curent electric si frigider

- Zona pentru pregatirea gratarului in aer liber

- Parcare

- Zona ingradita pentru lacul 1 si 2

- Toalete ecologice si grup sanitar (pentru cei cazati la cabana)

- Spatiu pentru amplasarea cort, rulota ( pe baza de cerere)

- Cazare in cabana
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- Inchiriere sezlonguri (in curand)

- Inchiriere scaun pescuit (in curand)

- Vanzare momeli si nade (in curand)

- Terasa unde puteti servi bauturi racoritoare (in curand)

- Saltele de primire (in caz ca ati utitat-o pe a dumneavoastra acasa)

CAZARE

Casa de vacanta este structura pe 3 nivele, parter, etaj si mansarda dispune de 10 camere (6
camere cu doua paturi si 4 camere cu pat matrimonial) fiecare cu baie proprie (dus). Cabana
dispune de un living cu sala de mese si o bucatarie americana utilata.

In apropierea locatiei pe malul lacului este amenajat un loc special pentru prepararea gratarului
si o filigorie pentru zilele insorite, cu utilizare exclusiva pentru cei cazati.

Cosuri de gunoi se gasesc in apropierea tuturor standurilor de pescuit si va indemnam sa le
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folositi cu incredere tocmai pentru a incerca de proteja natura si acest loc verde pentru mult
timp.

La cerere putem organiza mese gatite, aniversari, petreceri private pe marginea lacului
precum si concursuri de pescuit, team building-uri tematice si alte activitati specifice in
aer liber pentru grupuri organizate.
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