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HANUL 

COCOSUL 



 ,,Hanul Cocoşul“ 

*** 
Spaţii  cazare 

Restaurant 

 Pensiunea ,, Hanul Cocoşul ”,  situată la               

,, răscruce de drumuri”, la 70 de km de 

Bucureşti,  în intersecţia E 70 cu DJ 506 şi la 7 

km de oraşul Alexandria,   este concepută 

pentru a vă oferi cazare şi posibilitatea de a 

servi masa în restaurantul creat în stil rustic,  

astfel încât, şederea dumneavoastră la noi, să 

fie cât mai plăcută. 

Denumirea locaţiei   vine de la numele zonei 

în care se află situat ,, Hanul Cocoşul ” , 

respectiv vechea denumire ,, Satul Cocoşul”  



 

 

 

Pentru organizarea  de evenimente festive : 

nunţi, botezuri, aniversări, simpozioane etc., 

restaurantul dispune de 3 săli şi o terasă cu 

balansoare pentru servire ,, a la carte’’. 

 Sala mică ( separeul ),  cu  capacitate de 25 

locuri, 

 Sala medie, cu capacitate de 55 de locuri, 

 Sala mare , în stil rustic,  cu capacitate de 

120 de locuri, oferă o privelişte încâtătoare 

asupra lacului Vitaneşti,   

 60 de locuri la peluza verde, într-o atmosferă 

liniştită, oferită de legănatul balansoarelor  

de pe malul acestui lac. 

 



 

 

 

,, Hanul Cocoşul” are o capacitate de cazare 

de 26  de locuri, dispuse în 13 Camere, compuse 

din 5 camere cu pat matrimonial si 8 camere cu 

2 paturi.  

 

Camerele sunt spaţioase, dotate cu băi 

individuale, aer condiţioant , Tv LCD si minibar. 

 

Pentru copiii dumneavoastră am amenajat un 

SPAŢIU DE JOACĂ - localizat în incinta terasei -, 

astfel încât  de momentele de relaxare să 

beneficieze toţi cei ce ne trec pragul pensiunii,  

indiferent de vârstă. 

 

 



 

Servicii oferite GRATUIT: 

*   acces la Internet în camere,   

* acces la Internet în sălile de restaurant, 

*  cablu Tv,  

* parcare auto, 

* cameră pentru păstrarea bagajelor clienţilor,

 după check-out, 

* acordarea de medicamente şi materiale sanitare,

 în cadrul primului ajutor, în caz de accident, 

* masă de călcat, 

* fier de călcat, 

*  uscător de păr. 

* paturi şi perne suplimentare, 

* jocuri distractive (rummy, table, şah, cărţi de 

 joc). 

 



 

 

Contra-cost vă oferim : 

 Room service – băuturi alcoolice şi non alcoolice, 

 Pat suplimentar, 

 Spălat, 

 Călcat, 

 Curăţat obiectele turiştilor. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Numere utile de 

telefon : 

 
112 - Apel de urgenţă 

0800.868.282 -Tel.verde turism  ANT 
 

021.9551 -Protecţia  consumatorului 
 

0247.421. 222 - Taxi  
 

0766.868.016 - Taxi   

0768.464.493 - Taxi  

 



 

Lista programe TV 

1.Music  channel 21.Boomerang  41.Spark               61.Mooz RO 

2.Natioanal Tv 22.Cartoon  Netw    42.National 24      62.U 

3.Nasul   23.Disney Channel 43.Pro Cinema     63.H!T 

4.Romania TV  24.Sport RO  44.Acasa Gold      64.Fashion 

5.Antena 3  25.Dolce Sport 1 45.TCM      65.Auto M 

6.Digi 24 HD  26. Dolce Sport 2 46.Bollywood    66. Fine Liv 

7. Realitatea  27. TVR 2   47.Bollywood HD 

8.B1    28. Kanal D  48.Bollywood Clasic 

9.Prima TV  29. Speranta TV 49.AXN 

10.Media Sud  30.Trinitas TV  50.AXN Black 

11.Dolce sport 3 31.Alfa si Omega 51.AXN White 

12.Acasa   32.Taraf  TV  52.AXN Spin 

13.Antena Stars 33.Inedit TV  53.Happy 

14.Antena 1  34.Estrada TV  54.Nikelodeon 

15.ProTV   35.Taraf   55.Disney Junior 

16.Etno   36.Nat. Geogr.Ch.   56.CTV Credo TV 

17.Favorit  37. Nat.Geogr.Wild 57.Travel 

18.TVR 1   38. Viasat Nature 58.Travel Mix 

19.Fashion TV  39.History  59.Mooz Hits 

20.TV 1000  40.Viasat Explorer 60.Mooz Dance 



 

Obiectivul nostru 

este 

de a asigura servicii 

de calitate,  

confort şi siguranţă, 

clienţilor noştri ! 

 

 

 



Fumatul 

 în cameră este 

 STRICT 

INTERZIS! 
 

Vă mulţumim 

pentru înţelegere 

şi vă dorim 

SEJUR 

PLĂCUT! 


