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TAMÁS BISTRÓ 

Săvădisla nr. 153,   

Tel: 0264-374455,  0264-374600 

Mobil: 0744-396947 

 Fax: 0264-374285 

 tamas.bistro@yahoo.com 

www.tamasbistro.ro        

            

 

 

 

 

mailto:tamas.bistro@yahoo.com
http://www.tamasbistro.ro/


 

 

 



PENSIUNEA GYÖRKÖS 

GYÖRKÖS VENDÉGHÁZ 

 

falusi szálláshely, vendégház 

Cím:Györkös Vendégház 

407505   Tordaszentlászló 

Bence utca 414. 

Kolozs megye 
 

Telefon: 0040 744-340-854 

               0040 743-392-712 
férőhely: 3 szoba (8 férőhely) 

 

Györkös Vendégház paraméterei 

Beszélt nyelvek: magyar, angol, román 

Szállás szolgáltatásai: WC, zuhanyzó/fürdőkád, önellátó, reggeli, félpanzió, teljes ellátás, 

konyha, tűzhely, mikro, hűtőszekrény, mosógép, ebédlő, parkoló, zárt parkoló, rádió, kert, 

udvari tűzhely, pénzváltás, társalgó, sakk, taxi rendelés, házi tej és tejtermékek, kerti bútor, 

játék 
 

    

    

 

 

 



PENSIUNEA VALKAI 

VALKAI VENDÉGHÁZ 

 

falusi szálláshely, vendégház 

Cím: Valkai Vendégház 

Tordaszentlászló 

Kis utca 396. 

Kolozs megye 

Telefon: 0040 740-870-803 

               0040 264-374-009 
férőhely: 4 szoba (12 férőhely) 

 

Valkai Vendégház paraméterei 
Beszélt nyelvek: magyar 

Szállás szolgáltatásai: WC, zuhanyzó/fürdőkád, önellátó, reggeli, 

félpanzió, konyha, tűzhely, mikro, hűtőszekrény, mosógép, ebédlő, 

zárt parkoló, TV, kert, udvari tűzhely, kemping, kutya/macska 

bevihető, társalgó 

 Élőzene szolgáltatás kérésre 

 sátorozási lehetőség 

 síelési lehetőséga Kisbánya havasokban 

 

 

 

 

 



PENSIUNEA MYSTERIOUS SPA 

MYSTERIOUS SPA PANZIÓ 

 

 

panzió 

Cím:Mysterious SPA Panzió          

Tordaszentlászló, 369 sz.          

Kolozs megye 

Telefon: 0040 264-374-415                 

0040 751-155-737 

 

Fax: 0040 264-374-150 
férőhely: 

3 szoba (6 férőhely) 

2 apartman (8 férőhely) 
www.mysterious-spa.ro  

 

 

Mysterious SPA Panzió ismertető 

A Tordaszentlászló szívében elhelyezkedő Mysterious Spa panzió az ideális helyszín a 

pihenésre, kikapcsolódásra a család vagy barátok társaságában 

A panzió Spa központja remek helyszín a kikapcsolódásra és 

feltöltődésre a család vagy barátok társaságában. Ha szeretné 

összehangolni a kikapcsolódást a felfrissüléssel, használja ki panziónk 

fedett medencéjét, jacuzzinkat, valamint a szaunát. 

 

    

    

 

 

http://www.mysterious-spa.ro/


 

 

PENSIUNEA ENYEDI LÁSZLÓ-ANNA 

ENYEDI LÁSZLÓ ÉS ANNA 

KULCSOSHÁZA 

 

 

kulcsosház, falusi szálláshely 
 

Cím:Enyedi László és Anna Kulcsosháza 

        Tordaszentlászló, Fő út 26. 

        Kolozs megye 

Telefon: 0040-745/634-399 

               0040-264/374-046 
férőhely: 

5 szoba (20 férőhely) 

Enyedi László és Anna Kulcsosháza paraméterei 
 

Szállás szolgáltatásai: WC, zuhanyzó/fürdőkád, önellátó, reggeli, félpanzió, teljes ellátás, konyha, 

tűzhely, mikro, hűtőszekrény, ebédlő, zárt parkoló, buszparkoló, kert, udvari tűzhely, kemping, 

kutya/macska bevihető, társalgó 

 

 

    
 
 
 
 
 
 

 

 

 



PENSIUNEA CSÁNI 

CSÁNI PANZIÓ ÉS ÉTTEREM 

 

panzió, panzió *** 

Cím: Csáni Panzió és Étterem 

          Magyarfenes, Fő út 369. 

          Kolozs megye 
 

 

Telefon: 0040 744-619-560 

               0040 264-374-649 

Fax: 0040 264-374-649 
férőhely: 

6 szoba (13 férőhely) 

 

Csáni Panzió és Étterem paraméterei 
Beszélt nyelvek: magyar, német, román 

Szoba paraméterei: WC, zuhanyzó / fürdőkád, TV, internet, Konferencia terem 

Szállás szolgáltatásai: WC, zuhanyzó/fürdőkád, reggeli, félpanzió, teljes ellátás, hűtőszekrény, 

mosógép, ebédlő, parkoló, étterem, bár, TV, telefon, kert, udvari tűzhely, kutya/macska bevihető, 

társalgó, grillezési lehetőség, grillező 

 

Csáni Panzió és Étterem ismertető 

Magyarfenes kb: 20 km-re található Kolozsvártól a Gyalui havasok lábánál. Sípálya 20 

km-re. 

 A Csáni Vendéglő és étterem hagyományos Erdélyi izekkel várja vendégeit.  

A falusi turizmus keretén belül nagyobb csoportokat is el tudunk szállásolni és szervezünk 

népzenés esteket is.  

 

    

     
 



PENSIUNEA ŞI RESTAURANTUL 

COPFOS CSÁRDA 

COPFOS CSÁRDA PANZIÓ ÉS 

ÉTTEREM 

 

          

Tordaszentlászló, 151 sz.      

         Kolozs megye 

         Telefon: 0264-374482 

               0742053700 

E-mail copfoscsarda@yahoo.com 

Férőhely: 3 szoba+ 1 apartman (12 férőhely) 

-100 férőhelyes étterem 

-80 férőhelyes terasz 

Beszélt nyelvek: magyar, angol, roman 
Szoba paraméterei: WC, zuhanyzó , TV, internet, Konferencia terem 

Szállás szolgáltatásai: WC, zuhanyzó, reggeli, félpanzió, teljes ellátás, hűtőszekrény, mosógép, 

ebédlő, parkoló, étterem, bár, TV, telefon, kert, udvari tűzhely, társalgó, grillezési lehetőség, 

grillező 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:copfoscsarda@yahoo.com
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https://www.facebook.com/copfoscsarda/photos/a.177272795813403.1073741827.177268869147129/209728352567847/?type=1


PENSIUNEA ŞI RESTAURANTUL 

LOTUS&CSILLA 

LOTUS&CSILLA PANZIÓ ÉS ÉTTEREM 

 

 
Panzió 

Cím: Tordaszentlászló, 42 szám 

          Kolozs megye 

Telefon: 0264-374309 

                0740145292 

E-mail csillotus@yahoo.com 

Férőhely: 3 szoba(8 férőhely) 

- 70 férőhelyes étterem 

- 300 férőhelyes lakodalmas terem 

Beszélt nyelvek: magyar, angol, roman 
Szoba paraméterei: WC, zuhanyzó , TV, internet, Konferencia terem 

Szállás szolgáltatásai: WC, zuhanyzó, reggeli, félpanzió, teljes ellátás, hűtőszekrény, mosógép, 

ebédlő, étterem, bár, TV, telefon, társalgó 

 

 

  

 

 

 

 

mailto:csillotus@yahoo.com


  

 

  

 

 

 



PENSIUNEA CASA BAROLO  3*** 

CASA BAROLO PANZIÓ  3*** 

 
Capacitate totala: 28 locuri in 10 camere  
www.casabarolo.ro  
Adresa: Localitatea Vaha Com. Savadisla str. Principala nr. 358, jud. Cluj 
Telefon: 0729640410       0729513329 
 

 

      

 

 

Descriere Pensiunea Casa Barolo 3*** 

Casa Barolo este o expresie vie a ospitalitatii, simplitatii si bunului gust. Ea s-a nascut din pasiunea pentru 
frumos a unei familii si de aceea, peste tot in jur ai senzatia de acasa. Intreg complexul, integrat perfect in 
peisajul arhitectural al locului, este creatia unui designer arhitectural de succes, Kun Adalbert, originar din 
Vlaha, dar care creeaza de multi ani in Germania pentru nume mari din industria designului.  
 
Casa Barolo este locul ideal pentru intalniri de familie, de prieteni, de firma sau conferinte si team-
buildinguri. Filozofia noastra e simpla: mancare buna odihna activa un spatiu luminos, cu influente etno = 
oameni multumiti. Propunem deci meniuri proaspete dupa retete locale, camere aerisite cu un design 
minimalist, saltele si asternuturi de maxima calitate, aer curat si liniste, plus un spa original inspirat din 
traditia scandinava. Daca la acestea adaugati prietenia si ospitalitatea gazdelor, aveti la dispozitie cam tot ce 
trebuie. Ramane doar sa veniti si sa va convingeti singuri. 
 
 
Zona de Spa 
Pe langa conceptul de slow-food, il incurajam si pe cel de slow-life. Am dezvoltat o zona de spa, de fapt un 
triunghi al starii de bine, format din sauna, ciubar si piscina (cu bule), toate apropiate si complementare. 
Exista si o sala de masaj si una de meditatie. La cerere, puteti beneficia de serviciile unui maseur 
profesionist. Ciubarul in aer liber are o capacitate de 7-10 persoane, temperatura este intre 35-40 de grade, 
sauna uscata se incalzeste cu soba cu lemne iar piscina are si bule si jeturi pentru masaj. Dupa o cina buna, 
alternarea acestor trei elemente, la care se poate adauga si un foc deschis la ceas de seara sunt garantiile 
unui somn de calitate. 
 
 
Camere 
Camerele sunt simple, aerisite, cu mobilier minimalist, care impreuna iti transmit o stare de confort si liniste. 
Asternuturile sunt din bumbac egiptean de cea mai buna calitate.  
 
 
 
 
 

http://www.casabarolo.ro/


PENSIUNEA HANUL MOARA VECHE 

ÖREG MALOM FOGADÓ 

 

Adresa: Com. Savadisla  

              Stolna FN 

Nr. camere: 6 Capacitate totala: 15 locuri  

Telefon:  +407 45 598 804 

                    07425210041 
www.hanulmoaraveche.ro 
E-Mail:contact@hanulmoaraveche.ro 

 

"Hanul Moara Veche" îmbină elementele rustice cu 

caracteristicile hanurilor de demult, având un parter 

cu arcade simple care invită către cele două săli de 

mese (pentru 40 şi 12 persoane) şi un etaj cu o galerie 

în care se deschid cele 6 camere (4 camere twin, 1 

double cu pat matrimonial şi 1 apartament cu living, 

cameră cu pat matrimonial, cameră pentru copii şi o 

terasă proprie). 

  

Amenajat cu bun gust şi situat într-o ambianţă intimă şi 

confortabilă, "Hanul Moara Veche" este ideal pentru o 

relaxare în doi sau pentru întreaga familie.  

 

Odată intraţi pe poarta de lemn a "Hanului Moara 

Veche", vă oferim posibilitatea de a vă retrage în natură 

şi totodată de a vă simţi ca acasă. 
 
  

  

  

http://www.hanulmoaraveche.ro/
mailto:contact@hanulmoaraveche.ro

