
 
 
 
 

 

Descriere: Proiectul se afla intr-una dintre cele mai bune zone din punct de vedere al calitatii aerului 

din Romania si este pozitionata perfect la distanta de maxim 1 ora si jumatate de mers cu masina din 

Bucuresti, Brasov, Ploiesti sau Targoviste. 

Se poate ajunge foarte usor la toate obiectivele turistice de pe Valea Prahovei: castelul Bran, curtea 

domneasca din Targoviste, la Curtea de Arges, castelul Cantacuzino, castelul Peles, la salina Slanic 

Prahova, la zimbraria Bucsani, la sanctuarul ursilor din Zarnesti – Brasov, Dino Parc Rasnov, cetatea 

Rasnov etc.  

De la Hotel se poate merge la stana pentru a vedea cum se prelucreaza laptele si branza, se pot face 

plimbari lungi prin padure (pe jos sau cu bicicleta), se pot organiza picnicuri in poienite, se pot culege 

fructele si legumele din gradina sau din padure, se poate sapa gradina, taia lemne sau orice alte 

activitati curente din gospodarie. Tot la capitolul activitati sunt si excursiile tematice in imprejurimi, 

in judet sau judetele limitrofe. 

 

Cadrul general 

In ultimii ani se vede un interes tot mai mare pentru petrecerea timpului liber in natura, alaturi de 

prieteni sau familie, facand sport de intretinere, plimbari lungi cu bicicleta sau pe jos. De asemenea 

acest cadru se completeaza cu preocuparea pentru alimentatie naturala, sanatoasa si locala, 

produsa in regie proprie, in conformitate cu normele de igiena. De asemenea a crescut interesul 

pentru odihna activa si activitati cultural-educationale.  

Pe acest fond vine si afacerea Villa R1, care propune clientilor premium si super premium, dar nu 

numai, un loc desavarsit in care sa-si petreaca timpul liber in aer curat, cat mai aproape de natura.  

Activitati 

De la Villa R1 se poate merge la stana pentru a vedea cum se prelucreaza laptele si branza, se pot 

face plimbari lungi prin padure (pe jos sau cu bicicleta), se pot organiza picnicuri in poienite, se pot 

culege fructele si legumele din gradina sau din padure, se poate sapa gradina, taia lemne sau orice 

alte activitati curente din gospodarie. Tot la capitolul activitati sunt si excursiile tematice in 

imprejurimi, in judet sau judetele limitrofe: la curtea domneasca din Targoviste, la Curtea de Arges, 

castelul Cantacuzino, castelul Peles, la salina Slanic Prahova, la zimbraria Bucsani, la sanctuarul 

ursilor din Zarnesti – Brasov, Dino Parc Rasnov, cetatea Rasnov etc.  

Tot conceptul va fi premium, de la mobilier si finisaje, amenajare gradina si terase exterioare, pana 

la produse si servicii. Este un concept de casa la tara, in mijlocul naturii, care beneficiaza de confortul 

caselor high-end de la oras. La dispozitia clientilor va fi o piscina, sauna, masa de billiard si tenis de 

masa, sala de fitness, echipament complet pentru plimbari in aer liber (cizme, pelerine de ploaie, 

manusi de protectie etc.), biciclete, palete de badminton, frisbee, mingii de volei si fotbal etc. 

Vom avea un spatiu exterior amenajat special pentru evenimente mai mari, in care se poate amplasa 

un cort sau se poate organiza un eveniment in aer liber (nunta, botez, eveniment corporate). Pentru 

astfel de evenimente intentionam sa stabilim relatii cu vecinii, astfel incat sa putem asigura spatiu de 

cazare suficient sustinerii unui astfel de moment. 



 
 
 
 

 

Una din activitatile promovate intens, care va defini locatia va fi cititul. In acest sens vom pune la 

dispozitia clientilor nostri peste 500 de carti pentru adulti si aproape 200 de carti pentru copii, 

biblioteca in care vom investi constant si neincetat, astfel incat doar prin ea insasi sa atraga clienti in 

viitor. Vom avea amenajate spatii in aer liber pentru citit, sub un copac, sub un foisor sau langa 

semineu.  

O alta particularitate a acestui business este ca nu va exista televizor in camera si nici in living. Vom 

avea un proiector in living si unu in terasa pentru evenimente sportive, proiectii de filme clasice, 

piese de teatru, concerte. Mai departe rog sa gasiti un link cu pozele, prezentarea si conceptul. LINK 

POZE, PREZENTARE VILLA, CONCEPT 

Investitia totala este in valoare de 575.000 euro + TVA (din care costul de achizitie proprietate va fi 

cu taxare inversa conform legislatiei). Proiectul este 100% finantabil, iar amortizarea se poate face 

intre 4 si 5 ani. Daca gasiti de interes acest proiect va pot pune la dispozitie cash flow-ul si bussiness 

plan-ul. 
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