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Un loc ideal de recreere ºi sejururi de neuitat, la preþuri avantajoase, vã 

oferã Cabana 3 Stejari. 
 

Aºa ne gãsiþi, venind din direcþia Braºov-Rupea pe drumul European E60 
spre Sighiºoara: de la Rupea la stânga spre Dacia, iar între Dacia ºi Jibert vã 
îndrumã un indicator la stânga spre Cabana 3 Stejari. Dacã veniþi de la Sibiu-
Fãgãraº-ªoarº-Jibert, la ieºirea din comunã, pe un drum forestier la dreapta veþi 
gãsi un indicator spre Cabana 3 Stejari. 
 

Pensiunea noastrã pune la dispoziþia oaspeþilor 22 locuri de cazare, 11 
camere cu câte 2 paturi fiecare, fiecare cu baie proprie. Servim mâncãruri 
þãrãneºti, specifice zonei, din gospodãria proprie, organizãm mese festive ºi 
aniversãri în livingul cu o capacitate de 72 locuri la mese. 
 

Pensiunea noastrã vã mai oferã excursii în grup, turism ecvestru, plimbãri 
cu carul, ºareta, sãnia, într-o zonã deosebit de pitoreascã, precum ºi vizitarea 
împrejurimilor ºi aºezãrilor istorice din zonã, vizitarea bisericilor fortificate sãseºti 
din zona Rupea (Jibert, Dacia, Viscri, Drãuºeni, Homorod, Cetatea Rupea).  

La încheierea sejurului veþi avea parte de un foc de tabãrã. 
 

În colaborare cu clubul Dumbrava Jibert, oferim vânãtorului ºi pescarului 

pasionat zile de aventuri de neuitat, precum ºi vânãtoare de imagini în pãdurile din 

împrejurimi. 
 

Actele necesare pentru cei care doresc sã vinã cu propriile arme:  
- copie dupã: paºaport, permis de vânãtor, permis de port armã, 
asigurarea de vânãtor;   
- data ºi punctul de frontierã pe unde intrã în þarã;  
- data cu care armã dintre cele înscrise în permis intrã în þarã.  

 
Pentru cei care vor sã închirieze arme ºi muniþie, punem la dispoziþie:  
- arme de vânãtoare  

- cu þevi lisã 25 EUR/ buc/ zi 
- cu þevi ghintuite 30 EUR/ buc/ zi 
- cartuºe cu alice 2,5 EUR/ buc/ zi 

- cartuºe cu glonþ 5,5 EUR/ buc/ zi 
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CÃPRIOR  PERIOADA 15 mai – 15 octombrie 
 

MASA TROFEU Tarif EURO Adaos la tarif col. 2 pt. fiecare 
 

 gram în plus faþã de masa 
 

(grame)  
 

  
trofeului din col. 1 

 

Pânã la 300 225  
 

301-350 225 4,5 
 

351-400 450 5 
 

401-450 700 9 
 

451-500 1150 12 
 

501-550 1750 23 
 

Peste 550 2900 30 
 

Tarif de organizare zi vânãtor 20 Euro, piesa rãnitã ºi nerecuperatã 200 Euro. 
 

MISTREÞ  PERIOADA 1 august – 30 ianuarie 
 

Lungimea colþilor Tarif EURO Adaos pentru fiecare milimetru 
(în cm)   

Pânã la 12 250 - 
12,1 - 16 350 - 

16,1 – 20 550 - 
Peste 20 750 10 

 
Tarif de organizare zi vânãtor 150 Euro, piesa rãnitã ºi nerecuperatã 100 Euro. 

 

 

CERB COMUN PERIOADA 1 septembrie – 15 decembrie 
 

   
 

MASA TROFEU Tarif EURO Adaos la tarif col. 2 pt. fiecare  
 

 10 grame în plus faþã de masa  
 (kg)   
 

  
trofeului din col. 1 

  

Pânã la 7,00 1500   
 

7,01-8,00 1950 7  
 

8,01-9,00 2650 7,5  
 

9,01-10,00 3400 10  
 

10,01-11,00 4000 19  
 

11,01-11,50 6300 50  
 

Peste 11,50 8800 60  
 

 
Tarif de organizare zi vânãtor 20 Euro, piesa rãnitã ºi nerecuperatã 800 Euro. 
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URS  PERIOADA 15 septembrie – 31 decembrie 

 
Punctaj ptr. blana crudã dupã Tarif de Adaos la punctajul din coloana 

 

formula de evaluare a 1 pentru fiecare punct CIC în 
 împuºcare 
 trofeului-blanã - puncte CIC plus Euro / Pct. CIC 
 

 EURO/piesã  
 

Pânã la 300 inclusiv 5000  
 

351-400 7000  
 

Peste 400 7000  
 

Tarif de organizare zi vânãtor 150 Euro, piesa rãnitã ºi nerecuperatã 1500 Euro. 
 
În cazul în care nu se asigurã vânat, se plãteºte numai 15% din tariful de 

organizare pentru ziua respectivã, aceasta fiind valabilã pentru organizarea 
vânãtorii la toate speciile sus-amintite. 

 
LUP  PERIOADA 15 septembrie – 31 martie 

 
Punctaj ptr. blana crudã dupã Tarif de împuºcare 

 

formula de evaluare a 
 

trofeului-blanã – puncte CIC EURO/piesã 
 

Pânã la 120 inclusiv 400 
 

Peste 120 500 
 

Tarif de organizare zi vânãtor 15 Euro, piesa rãnitã ºi nerecuperatã 100 Euro. 
 
 

IEPURE PERIOADA 1 noiembrie – 31 ianuarie 
 
Tarif de organizare:  
- la picior: 25 euro/ vânãtor/zi 
- la goanã: 50 euro/ vânãtor/zi 

 
VULPE  

Tarif de împuºcare: între 2,5 ºi 50 Euro, în funcþie de punctajul CIC. 
Tarif de organizare zi vânãtoare: 15 Euro/ zi vânãtor.  
Pentru piesa rãnitã ºi nerecuperatã: 5 Euro. 

 
CAZARE/ZI/ PERSOANÃ: 50 Euro pensiune completã.  
În cazul în care sunt mai mult de 7 persoane, costul este de 45 Euro/ persoanã. 
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