
APARTAMENTE 
 

Apartament in Campulung- 36 000 € 

 
Ap. 2 camere, 50 mp, ultrafinisat, mobilat, 

utilat, izolat termic, centrala, parchet, termopan. 
 

Apartament in Campulung- 47 000 € 

 
Ap. 3 camere, 2 balcoane, 75 mp, ultrafinisat, 
mobilat, utilat, izolat termic, centrala, parchet, 

termopan. 
 

TERENURI 
 

Teren Candesti 4 km Campulung– 36 000 € 

 
Supr. 3000 mp, 12 €/mp, front stradal 45 mp 

Curent electric, apa, cablu, parcelabil. 
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Câmpulung Muscel este situat la cca 50 km 

nord de Piteşti, si 150 de km de Bucuresti pe drumul 
ce se continuă peste Carpaţi, prin culoarul  Branului, 
la Braşov. 

 
Zonă de munte cu o deosebită tradiţie 

turistică, municipiul Câmpulung, în afara farmecului 
interbelic pe care il emană celebrul Bulevard 
“Pardon” si gradina “Merci” cu alei străjuite de 
castani şi de busturile unor personalităţi ale vieţii 
culturale muscelene: I.D. Negulici, C.D. Aricescu, 
Ion Barbu, Tudor Musatescu, George Oprescu şi a 
spiritului german, armonios împletit cu ospitalitatea 
românească, oferă prin împrejurimile sale, extrem de 
variate modalităţi de petrecere a timpului liber, 
potrivite pentru toate vârstele.                        .                                                           
Astfel, pentru amatorii de turism montan, 
Câmpulungul este punct de plecare pentru trasee în 
Munţii Piatra Craiului, Iezer şi Făgăraş, reţeaua de 
drumuri forestiere, care pătrund prin peisaje superbe, 
oferă un spaţiu ideal pentru montan-bikeing, ture de 
ATV şi câteva trasee tradiţionale pentru ture cu 
maşini de teren, folosite altădată pentru testarea 
autoturismelor ARO. Pentru cei cu dorinţe mai 
liniştite de petrecere a timpului liber, imediatele 
împrejurimi oferă locuri pentru campare nedistruse 
de turismul agresiv, pensiuni, păstrăvării, locuri de 

pescuit şi cabane ospitaliere. Frumuseţea şi 
vechimea mănăstirilor din zonă este depăşită doar de 
cea a bisericilor pictate de celebrii artişti români, 
Câmpulungul fiind în acest sens cunoscut ca oraşul 
cu cea mai mare densitate de monumente de cult 
raportate la numărul de locuitori.  
           Referindu-ne la aspecte mai practice, 
locuitorii municipiului se bucură de o piaţă 
permanentă de produse tradiţionale cu preţuri de 
producător dar şi de super-market-uri moderne 
(Kaufland, Penny, etc.); serviciile de cablu şi 
internet sunt furnizate de liderii naţionali de piaţă. 
Oraşul dispune de baze sportive şi de agrement 
pentru toate sporturile, sală de teatru, bibliotecă de 
mare tradiţie, galerie de artă, fiind gazdă a 
numeroase manifestari artistice. 
           Prin poziţia sa centrala pe harta ţării, la doar 
80 de km de Braşov şi 150 de km de Bucureşti, din 
care 100 de autostradă, Câmpulungul poate fi atât 
locul dumneavoastră de viaţă permanent, cât şi 
locaţia ideală pentru casa de vacanţă sau week-end. 
 

 
 
           Eu, ca şi dumneavoastră, m-am mutat în 
acest oraş, îndrăgostit fiind de istoria şi frumuseţea 
lui. Permiteţi-mi să fiu la rândul meu, o gazdă 
agreabilă şi un ajutor în găsirea locuinţei 
dumneavoastră ideale. 
           Cu stimă, 
           Costin Barbutz 

 

Cateva exemple din cele peste 6000 de oferte 
ale agentiei: 

 
CASE 

 
Casa in Bughea 2 km Campulung -24 000 € 

 
Structura caramida, 2 corpuri, 5 camere, 

bucatarie, baie, terasa, beci, apa, curent, cablu 
tv., 1700 mp teren cu livada. 

 

Casa in Campulung - 35 000 € 

 
Structura lemn, 3 camere, bucatarie, baie, terasa, 

apa, curent, cablu tv, 1405 mp teren 
 

Casa in Campulung - 47 000 € 

 
Structura caramida, 3 camere, bucatarie, terasa, 

beci, apa, curent, cablu tv, 1405 mp teren.  


