
Obrazul subtire nu doar cu cheltuiala se tine
Concediul nu inseamna doar sume fabuloase de cheltuit pe meleaguri straine sau de pe la noi, unii
parand sa inteleaga ca si cu un buget mai mic oricine poate savura o vacanta binemeritata. La aceasta
concluzie par sa fi ajuns cei care au ales sa se bucure de vara, soare si de apa, in campingul de la Ocna
Sibiului. Pe langa locurile de cazare pentru toate buzunarele si gusturile, cei care nu doresc sa
cheltuiasca prea mult pentru un concediu, pot gasi linistiti un loc in camping sau daca vor un acoperis
deasupra capului, la preturi mai mult decat rezonabile, la casute. intr-un loc special amenajat, ingradit si
pazit, in campingul de la Ocna Sibiului, oamenii se pot bucura, pe langa apa sarata de la lacuri, si de
grupuri sociale, plaja cu nisip, de doua piscine de 11X5 metri fiecare, de sezlonguri care aici se ofera
gratuit si de multa distractie. 
  
  Turisti din toata tara si reguli simple
   "La noi vin oameni din toata tara. Cei mai multi sunt din Brasov si Alba, dar mai vin si din Bucuresti,
Constanta, Germania sau Italia", a spus Sandu Fusle, managerul campingului, care a subliniat ca dintre
cei care aleg sa vina aici sunt si oameni care se intorc in fiecare an. Campingul de la Ocna Sibiului
devine astfel locul preferat al turistilor de toate varstele, care nu trebuie decat sa respecte cateva reguli
simple: sa pastreze linistea intre orele 12 noaptea si 7 dimineata, sa pastreze curatenia si sa aiba un
comportament adecvat. Asta pe langa tarifele de camping, care sunt urmatoarele: 6 lei intrarea pentru
adulti, 4 lei intrarea pentru copii, 6 lei cortul, plus 4 lei tariful zilnic pentru masina. La randul sau, pretul
pentru rulota este de 10 lei pe zi, cazarea la casuta fiind de 50 de lei, pentru doua persoane. in cazul celor
care aleg sa se cazeze la casute, acestia sunt scutiti de taxa de intrare, mai spune Sandu Fusle, subliniind
ca in camping sunt 60 de casute de cate doua locuri fiecare, in camping putand campa in jur de 200 de
corturi. 
  
  Vreme buna la lacuri
  
  Campingul cu plaja lui fina si cu panorama spre Lacul Ocnita devine astfel locul perfect pentru
petrecerea concediului, mai ales ca oricand se poate cobori la lacuri, unde ieri era o atmosfera de
weekend. Multa lume s-a bronzat in inima saptamanii pe malul lacurilor sarate de la Ocna Sibiului,
vremea fiind responsabila pentru numarul mare de "musterii" la bronzat. "Numarul vizitatorilor depinde
de cum e vremea, dar lumea se simte bine si cei mai multi sunt multumiti de ceea ce s-a facut aici", a spus
Gheorghe Banciu, viceprimarul orasului Ocna Sibiului. Gheorghe Banciu a mai aratat ca, pe langa
sibieni, care vin in numar mare pentru a se bucura de apa sarata, pe la Ocna mai trec si persoane din
judetele limitrofe si chiar din strainatate. 
  
  Umbrelute, apa calda chiar si in zilele ploioase, dusuri, clatite, gogosi, mititei, fructe, bere si suc rece,
sezlonguri la 10 lei pe zi, dar mai ales multa relaxare si buna dispozitie par sa fie ingredientele unei zile
perfecte la Ocna Sibiului, toate la 12 lei pentru adulti si 8 lei pentru copii, pretul de intrare in incinta
lacurilor. Acestea sunt deschise zilnic intre orele 7-22, masinile gasindu-si loc in parcarile special
amenajate. Pretul de parcare este de 6 lei, intre orele 7-14 si 19-22 si de 3 lei, intre orele 14-19.
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