
 

Hotel I Centru Spa I Wellness I Balneo  
Stranduri cu Apă Sărată I Loc de Joacă 

Fotbal I Tenis I Handbal I Fitness I Pescuit Sportiv 
Restaurant I Centru Evenimente 

Lac I Ponton I Păstrăvărie 

P L A Z A  L A K E  R E S O R T
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Aerul curat, natura superbă, grădinile atent 
îngrijite, sunetul delicat, mâncarea sănătoasă, 
relaxarea în ştrandurile cu apă sărată sau la 
centrul spa şi agrement pentru toate varstele….

La Plaza Lake, oaspeții se bucură 
de liniște, relaxare și armonie cu 
natura, agrement, nutriție și 
educație astfel găsindu-și timp 
pentru ei însuși, reînnoind-și 
legătura cu mediul înconjurător și 
renunțând la grijile de acasă.  

In 1965, acest loc special a fost 
ales pentru construcția unei 
cabane de vânătoare pentru 
liderii vremii in zona Olteniei, atât 
pentru fondul cinegetic cat și 
pentru încărcătura energetica 
pozitiva mare.  

Vizite de stat importante au avut 
loc pe parcursul acestor ani, iar în 
mai 1968 a fost  gazda 
generalului Charles de Gaulle. 

In perioada de după 1989, locul 
a fost devalizat aproape în 
întregime. Din 2002 însă, intrând 
în proprietate privată prin 
licitație publică, locația a fost 
reconstruită și dezvoltată în 
complexul pe care îl puteți 
vedea și astăzi. 

Integrat întru-un ținut de poveste, 
veți găsi un colț de pădure și un 
parc înflorit, un lac spectaculos cu 
insulă și ponton de promenadă, 
hotel, restaurant, centru spa cu 
piscină interioară, saune, fitness, 
masaj, împachetări cu nămol, 
aerosoli, terenuri de tenis, fotbal 
și volei, ștranduri cu apă sărată și 
loc de joacă pentru copii. 



"Frumusețea naturii este 
egalată numai de frumusețea 
sufletului.”  Victor Hugo
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Hotel
Cu o capacitate de cazare de 60 de 
locuri in 28 camere duble cu vedere 
la lac și pădure și 1 apartament, 
Plaza Lake te întâmpină cu camere 
spațioase, cu un design modern sau 
tradițional, cu balcoane cu vedere 
panoramică ale peisajului 
spectaculos.  

Accesul la internetul wi-fi este gratuit 
atât în camere cât și în centrul spa. 
Un sejur liniștit va fi asigurat de 
rețeaua limitată de telefonie mobilă. 
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Centru spa I wellness I balneo

Activitatea noastră se bazează 
pe profilaxia persoanelor 
sănătoase, sau aparent 
sănătoase cu factori 
predispozanți de îmbolnăvire - 
constituționali genetici, 
surmenaj fizic și intelectual 
sedentarism, tulburări 
funcționale, activitate în mediu 
toxic cu ajutorul serviciilor 
personalizate pe care le oferim 
și a cadrului natural unic in 
care este amplasat centrul 
nostru, ne îndrumăm clienții 
să-și recapete starea de bine, 
având convingerea că de 
aceasta depinde calitatea vieții 

lor. Baza de tratament oferă 
proceduri medico-balneare 
recuperatorii și fizioterapeutice 
în regim ambulatoriu sau 
pentru cei cazați în hotel. 
Centru spa pune la dispoziție 
toate facilitățile: piscină 
interioara cu hidromasaj și 
cascade cervicale, ștrandurile 
de adulți și copii cu apă sărată 
și activitate sezonieră, 
șezlonguri, dusul emoțional, 
sauna umedă și uscată, dar și 
salina, sunt o parte din 
facilitățile oferite de Plaza Lake 
pentru ca oaspeții noștri să se 

bucure de concediul mult 
dorit.  

Sala de fitness cu aparatură 
Technogym de ultimă 
generație, o bicicletă spinning, 
două benzi de alergare, un 
aparat cardio eliptic, un 
echipament de vâslire, etc este 
concepută pentru a lucra 
fiecare grupă de mușchi. 

Satisfacția clienților este o 
prioritate. Atmosfera plăcută, 
atitudinea deschisă și caldă a 
personalului, armonia 
ambientului asigură liniștea și 
relaxarea necesare. 

Piscina interioară cu 
hidromasaj

Sauna uscată, sauna 
umedă, salină duş 
emotional, masaj

Centru de wellness, 
sport, nutriție, masaj, 
tratamente balneare



Zona de agrement: ștranduri cu apă sărată, 
teren de fotbal, terenuri de tenis, teren de 
volei, loc de joacă, pescuit sportiv.

6

Piscina exterioară de adulti și copii cu apă sărată

Strandul cu o adâncime aproximativă de 1,40m, cu apă sărată 
(provenită din puțul săpat la mare adancime) cu multiple 
beneficii pentru piele cât și piscina pentru copii cu o adâncime 
de 40 cm și atracții acvatice sunt disponibile în sezonul estival.

Bază de agrement și sport

Practicarea sportului este un stil de viață, activitatea fizică ajută procesul 
de relaxare a minții și tonifiere a musculaturii. In plus, practicarea unui 
sport de echipă oferă beneficii nu doar de ordin fizic și emoțional cât și 
social, aducându-i pe oameni împreună.  

Cele 3 terenuri de tenis și terenul de fotbal pe suprafață sintetică dispun 
de instalații pentru nocturnă.

Loc de joacă pentru copii

Micuții oaspeți se bucură de un loc de joacă exterior, dotat cu 
numeroase tobogane și leagăne, cât și de hidrobiciclete pentru 
plimbări pe lac. 

Pescuit sportiv
Pasionatii de pescuit au la dispoziție două lacuri pentru pescuitul sportiv 
populate cu exemplare frumoase de crap și caras. Lacurile se întind pe o 
suprafață de aproximativ 8ha de luciu de apă, un loc perfect pentru o 
ieșire în natură.  

De asemenea, îți pregătim cel mai gustos pește din zonă preparat după 
o rețetă proprie și în curând te asteptăm la noua cherhana.
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Ponton
Situat pe malul lacului, beneficiind 
de peisaje ce-ți taie răsuflarea, dar și 
de„muzica” naturii, pontonul este 
locul în care să-ți sărbătorești sufletul 
așa cum merită, bucurându-te de 
liniște dar și de confort.
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La Plaza Lake, vă puteți impresiona 
partenerii și motiva angajații printr-
un eveniment organizat întru-un 
loc magic cu multiple opțiuni de 
agrement și petrecere a timpului în 
aer liber.  

Departe de zgomot și de agitație, 
echipa sau invitații dumneavoastră 
se vor putea concentra pe ce este 
mai important. Scopul întâlnirii va fi 
cu siguranță îndeplinit, fie că este 
vorba de o echipă mai unită, o 
relație mai bună cu un client sau o 
lansare de presă răsunătoare. 

Cu o experiență vastă în domeniu, 
echipa Plaza Lake este gata să 
organizeze pentru dumneavoastră 
evenimentul care vă va asigura 
succesul. 

Facilități: spații interioare și 
exterioare de întâlniri informale, 
sală de conferințe, coffee breaks, 
seri tematice, activități de 
teambuilding, terenuri de tenis, 
teren de fotbal, ponton pentru 
pescari, bazine de păstrăv, ponton, 
piscine exterioare, piscină 
interioară, centru spa, loc de joacă 
pentru copii. 

Activități: plimbări în natură, 
treasure hunt cu diferite tematici, 
petreceri tematice, foc de tabără, 
team cooking, pescuit sportiv, 
tenis, fotbal, înot, degustări de 
vinuri, excursii organizate la 
Cramele Domeniul Coroanei 
Segarcea. 

Alege Complexul Plaza Lake pentru evenimente 
corporate, o proprietate de zeci de mii de metri 
pătrați în interiorul pădurii. 

Evenimente corporate



Evenimente private și personale. Locația 
ideală pentru cele mai de preț amintiri.
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NUNTA

La Plaza Lake aveți numeroase opțiuni pentru organizarea nunții: pavilionul 
panoramic care se extinde către ponton, cu o priveliște excepțională 
asupra lacului și pădurii, cu o capacitate de 100-300 persoane; pontonul în 
aer liber cu o capacitate de pană la 100 locuri; zona de ștranduri prevăzută 
cu instalație de nocturnă, potrivită pentru o nuntă neconvențională în aer 
liber pe marginea piscinei cu o capacitate variabilă. 

CUNUNIE IN AER LIBER
Una dintre surprizele noastre este zona special dedicată cununiilor: 
minunata insulă a îndrăgostiților, atent amenajată pentru ceremonii în 
aer liber cu pergola sofisticată, împodobită cu flori și accesul la insulă: 
podul romantic peste lac. 

BOTEZ
La Plaza Lake se respiră aerul curat, se simte parfumul naturii și se creează 
amintiri de neuitat. Botezul  este un moment de bucurie și o sărbătoare 
dedicată familiei, Plaza Lake fiind locul ideal. Micuții oaspeți se vor bucura 
de un loc de joacă exterior, de o piscină pentru copii (40 cm adâncime) cat 
și de grădina vastă și aleile numeroase pentru plimbări, iar cei mari au la 
dispoziție locația și serviciile pentru o petrecere pe cinste. 

ANIVERSARE
Romantică, plină de nebunie, clasică, în familie, tradiţională, rustică, 
chic, în aer liber, cu invitaţi pe tocuri sau în tenişi, ascultători de muzică 
electro, clasică ori populară, amatori de sarmale sau iubitori ai 
platourior cu fructe ori brânzeturi, suntem pregătiţi pentru orice 
provocare!



Evenimente personale
Pavilionul panoramic pentru 
evenimente, pontonul și zona dedicată 
cununiilor cu pergola înflorită situată pe 
insulă au fost create pentru evenimente 
spectaculoase. 

Plaza Lake a fost gazda multor 
evenimente ca în basme, trei zile și trei 
nopti pentru petrecere și relaxare 
alături de cei dragi. 

#Nunta #Cununie #Botez #Aniversări



 

Plaza Lake 
Resort 
Rojiște 
Jud Dolj 
Craiova - Rojiște: 25km / 
30min 

București - Rojiște: 240km / 
3h 
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