
Top 11 cele mai frumoase
 locații de vizitat împreună 

cu cățelul tău



Mulți stăpâni de animale doresc să călătorească împre-
ună cu patrupedele lor pentru că, experiența nu ar fi 
la fel fără membrul îmblănit al familiei. Cățeii sunt o 
companie plăcută și nu vor refuza niciodată o plimbare 
într-o locație nouă și interesantă. 

Cu toate astea, nu orice destinație de vacanță este            
ideală pentru căței. Locurile aglomerate și zgomotoase 
pot stresa chiar și cel mai sociabil cățeluș, transformând 
excursia într-o experiență neplăcută pentru atât pentru 
el cât și pentru familia ta. Plaja este cel mai bun exem-
plu de locație de vacanță nepotrivită pentru căței nu 
doar din cauza aglomerației ci și a factorilor de mediu 
cum ar fi nisipul (poate irita pielea), apa de mare (poate 
produce probleme gastrice) și soarele/căldura (risc de 
insolație și supraîncălzire). 

Din fericire în Romania sunt suficiente orașe liniștite 
în care orice cățel se poate simți în largul lui în ciuda     
faptului că este departe de casă.



Brașov
Brașovul este o destinație de poveste, plin de atracții turis-
tice pe care le puteți vizita împreună cu cățelul cum ar fi                
turnuri, bastioane, catedrale, traseuri de munte pitorești și 
desigur vestita poiană. În ciuda popularității, Brașovul este 
un oraș liniștit, perfect pentru doritorii de relaxare.
Alte plusuri demne de menționat sunt abundența de spații 
verzi, arhitectura impresionantă și atitudinea primitoare a 
localnicilor.

Cazare luxury la Vila Splendor in the Forest  

Cazare avantajoasă la Sky Loft

http://www.booking.com/Share-J0tsCp
http://www.booking.com/Share-yuNIuy


Sighișoara
Sighișoara este locația perfectă pentru iubitorii de istorie care 
adoră să călătorească cu animalele lor de companie. Piața 
cetății vă va impresiona pe amândoi iar atmosfera medievală 
a orașului vă va captiva complet. Pe lângă vizitarea orașului 
în sine sunt și trasee organizate care explorează împrejuri-
mile Sighișoarei, în caz că, cățelul tău nu e mare fan al caste-
lelor și mănăstirilor. Încercați totuși să evitați perioada din 
an în care se organizează festivalul medieval, deoarece orașul 
devine extrem de aglomerat. 

Cazare luxury la Cosama Village

Cazare avantajoasă la Casa Cojo

Cazare buget la Hostel Burg

http://www.booking.com/Share-mdMT5F
http://www.booking.com/Share-djYEFBm
http://www.booking.com/Share-Wj7hhX


Sibiu
Sibiul este o locație de munte pe oricine trebuie să o viziteze 
măcar o dată în viață, inclusiv patrupedul tău. Centrul vechi 
este sublime, mâncarea este delicioasă iar atmosfera liniști-
tă. Fie că traversați împreună Podul Minciunilor, sau pur și 
simplu hoinăriți pe străzile încărcate cu aer istoric, cățelul 
dumneavoastră se va bucura de timpul petrecut în Sibiu.

Cazare luxury la Hotel Continental 4* 

Cazare luxury la Martha Residence 

Cazare avantajoasă in Centrul Vechi

http://www.booking.com/Share-NlwrBi
http://www.booking.com/Share-mk7JZv
http://www.booking.com/Share-QTu7kyD


Timișoara
Timișoara oferă atât monumente turistice cât și spații 
de  agrement de care vă puteți bucura împreună cu un 
companion canin. Câteva exemple sunt centrul orașului 
(plin de clădiri impozante), Vechea Cetate, Parcul Rozelor și
Bastionul Maria Theresia. Timișoara este combinația ideală 
între        relaxare, explorare, alură istorică și accesibilitate 
(pentru stăpânii de animale). 

Cazare luxury la Hotel Vanilla

Cazare avantajoasă la Apartament Diamon Residence

http://www.booking.com/Share-C0rbzD
http://www.booking.com/Share-rFkrOe


Cluj Napoca
Clujul este inima Transilvaniei și oferă o gamă variată de 
atracții turistice și activități de care te poți bucura împreună 
cu animalul de companie. În Piața Muzeului și Piața Unirii 
vă puteți pierde în arhitectura istorică specifică regiunii. 
Cetățuia oferă o priveliște panoramică asupra orașului și un 
spațiu perfect de joacă pentru un cățel energic iar pădurea 
Hoia-Baciu este locul ideal pentru doritorii de aventură și 
iubitorii de drumeții. 

Cazare luxury la Hotel Golden Tulip 4*

Cazare avantajoasă în zona centrală Apartament Milo

http://www.booking.com/Share-3ImIxy
http://www.booking.com/Share-rYIcBFk


Tulcea
Tulcea este opțiunea perfectă pentru cei care vor să descope-
re fauna și flora Deltei alături de cățelul lor. Câteva activități 
specifice zonei includ excursii cu barca, pescuit, cunoașterea 
naturii, vizitarea farurilor și statul la plajă. 
Tulcea este o alternativă ideală pentru mersul la mare,                 
fiind mult mai potrivită pentru animalele de companie decât   
aglomeratul litoral. 

Cazare luxury la Coliba Vânătorilor

Cazare avantajoasă la Campo Euro Club

http://www.booking.com/Share-Fux1ceg
http://www.booking.com/Share-f9D3AL


Bucureşti
Bucureștiul este orașul cel mai plin de viaţă din România, 
care oferă cea mai variată gamă de atracţii turistice, de la  
parcuri grandioase până la zone istorice și restaurant extrava-
gante. Pentru un patruped aventurier, opţiunile sunt nelimi-
tate. Printre cele mai frumoase parcuri din București merită 
menţionate: Parcul Herăstrău (110 hectare de spaţiu verde 
amenajat cu gust); Parcul Alexandru Ioan Cuza (80 hectare, 
cu propriul său lac natural); Parcul Tineretului (80 hecta-
re, perfect pentru familiile cu copii și căţei jucăuși); Parcul 
Cișmigiu (ideal pentru iubitorii de istorie și romantism) și 
Parcul Circului ( pentru doritorii de mișcare în aer liber cu 
suflet de botaniști). 



O plimbare pe Calea Victoriei sau prin Centrul Vechi este 
de asemenea potrivită pentru un căţeluș care adoră ieșirile 
lungi și socializarea.



Cazare luxury în Centru la Hotel Intercontinental 5*

Cazare avantajoasă în Centru la Bliss Residence

Cazare avantajoasă pe Calea Victoriei Bohemian Apartment

Cazare luxury în Sector 3 la Apartament Unirii Square

Cazare avantajoasă în Sector 3 la Apartament Simona Maria

Cazare luxury în Sector 1 la Hotel Mercure 4*

Cazare avantajoasă în Sector 1 la Villa Edera

http://www.booking.com/Share-hhfsu1
http://www.booking.com/Share-ACJl3P
http://www.booking.com/Share-mS0eOG
http://www.booking.com/Share-iHf3rpC
http://www.booking.com/Share-BxfU0f
http://www.booking.com/Share-1WGqXI
http://www.booking.com/Share-0mFiTP2


Sinaia
Sinaia este locația ideală pentru încărcatul bateriilor alături 
de un cățel dornic de aventură. Fiind o zonă montană este 
ideală pentru plimbări scenice și exploratul naturii, activități 
îndrăgite de orice patruped. Dacă nu țineți neapărat să vizi-
tați castelul Peleș, atunci Sinaia este alegerea potrivită pentru 
un sejur scurt cu cățelul tău.

Cazare luxury la Hotel Ioana

Cazare avantajoasă la Hotel International

http://www.booking.com/Share-zvDJvr
http://www.booking.com/Share-nKlidb


Moeciu 
Moeciu este o alegere inspirată pentru iubitorii de natură și 
drumeții. Majoritatea obiectivelor turistice din zona Moeciu
sunt accesibile oamenilor care călătoresc cu animalele de 
companie. Poți explora împreună cu cățelul tău Cheile și    
Peștera Dâmbovicioara și puteți urca cot la cot pe vârful      
Bisericuța. Alte plusuri sunt aerul curat, liniștea și peisajele     
excepționale.

Cazare luxury la Pensiunea Ella

Cazare avantajoasă la Pensiunea Adelante

http://www.booking.com/Share-RoATDu3
http://www.booking.com/Share-anvBTiU


Miercurea Ciuc
Miercurea Ciuc este un oraș liniștit ideal pentru un sejur 
scurt de relaxare. Centrul orașului este presărat cu clădiri 
istorice impozante de care te poți bucura în timp ce cățelul 
tău adulmecă mirosuri noi și interesante, iar Parcul Central 
este perfect pentru socializare și jucat cu mingea. 

Cazare în centru Apartament Fortuna

Cazare avantajoasă la Apartament Focus

http://www.booking.com/Share-bnTb8k
http://www.booking.com/Share-EcNKflX


Târgu Neamț
Târgu Neamț este unul din cele mai frumoase orașe din    
Moldova, care nu încetează să impresioneze iubitorii de                 
istorie, natură și liniște. Poți admira Cetatea, mănăstirea 
Neamţ, Casa memorială (de afară) și parcul Ion Creangă, 
împreună cu patrupedul tău curios. 

Cazare luxury la Căsuța de Poveste

Cazare avantajoasă la Pensiunea Belvedere

http://www.booking.com/Share-zp0zpa
http://www.booking.com/Share-KqKNyy


Dacă v-au fost de ajutor informațiile și dacă doriți să                 
sprijiniți proiectele noastre puteți contribui cu o donație în 
următoarele moduri:

-Ca persoană fizică puteți dona 3.5% din impozitul pe ve-
nit. Nu vă costă nimic să susțineți o cauză de care vă pasă! 
În     cazul în care nu redirecționați acești 3.5%, banii rămân 
statului.  Trebuie doar să completați o declarație. Aflați mai 
multe   detalii pe site-ul nostru:
 https://rolda.ro/3punct5rolda/

-Ca persoană juridică puteți direcționa 20% din impozitul pe 
profit al companiei. Aflați mai multe detalii pe site-ul nostru 
https://rolda.ro/cum-ne-puteti-ajuta-persoana-juridica/

-Sau puteți să donați direct în contul organiazției noastre:
Denumirea entității nonprofit: FUNDAȚIA ROLDA
Codul de identificare fiscală al entității nonprofit: 
184136340
Cont bancar (IBAN) al entității nonprofit: 
RO14 BTRL RONC RT0P A671 1501

%2520https://rolda.ro/3punct5rolda/
https://rolda.ro/cum-ne-puteti-ajuta-persoana-juridica/

