COMPLEXUL SPORTIV NAȚIONAL
IZVORU MUREȘULUI

Complexul Sportiv Naţional Izvoru Mureşului, este o entitate publică aflată în
subordinea Ministerului Tineretului și Sportului, este situat în jud. Harghita, loc. Izvoru
Mureșului, la poalele munţilor Hăşmaşul Mare, la o altitudine de 890 m, la o distanţă de 40 km
de municipiul Miercurea Ciuc şi la 20 km de municipiul Gheorgheni, în apropierea locului de
unde izvorăşte Mureşul, iar pe partea opusă a masivului Hăşmaş, izvorăşte Oltul.
Munţii Hăşmaşului, Ciucului şi Harghitei, acoperiţi cu păduri de molid şi brad,
înconjoară din toate părţile zona în care se află Complexul.
Zona este interdepresională, cu depresiunea Giurgeului la nord – vest şi
depresiunea Ciucului la sud - est.
Clima este intramontană, având un aer foarte puternic ozonat.
Complexul dispune de spaţii de cazare în vile de categoria I după cum urmează:
- Vile categoria I, Vila Drobeta, Vila Horea, Vila Cloșca, Vila Crișan și Vila Izvor:
camere cu 2-3-4 paturi, grup sanitar propriu, televizoare în fiecare cameră.
Complexul mai dispune de o cantină - restaurant , categoria a II a, cu 250 locuri, un
bar de zi, un Club cu sală de forță și saună, săli de şedinţe de 50 locuri şi 100 locuri, un teren de
fotbal cu gazon natural – dimensiuni (100 m x 54m) , teren sintetic de minifotbal – dimensiuni
(40 m x 20m), teren sintetic de baschet și tenis de câmp în aer liber cu suprafață modulară.
Din complex se pot organiza excursii la: Lacul Roșu, Cheile Bicazului, Barajul
artificial de la Bicaz, Durău, Borsec, Praid, Sovata, Băile Tușnad, Lacul Sf. Ana.
De asemenea se pot organiza drumeții la izvorul geografic al Mureșului, vârful
Arama Neagră, Piatra singuratică, izvorul geografic al Oltului, Peștera Șugău, Vârful Grețeș,
izvorul de apă minerală.
Condiţiile mai sus arătate sunt prielnice pentru organizarea de antrenamente,
cantonamente şi reuniuni.
Tarifele practicate de complexul nostru sunt:
- cazare
40 lei /loc/pers/zi;
- masă pensiune completă
50 – 55 – 60 lei/pers/zi;
- chirie teren de fotbal cu gazon natural
30 lei/oră;
- chirie teren sintetic de minifotbal
30 lei/oră;
- sală de forță
25 lei/oră;
- saună
45 lei/oră.
Cu deosebit respect,
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Director,
Ec. Chindea Gavril
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