
Hanul Hora Româneascã
din Eforie Sud
împleteºte tradiþia cu
tehnologia smart

H
anul Hora Româ-
neascã din Eforie
S ud es te un ul
dintre locurile de
pe litoralul româ-

nesc care atrag prin modul ar-
monios în care împletesc tradi-
þionalul cu tehnologia smart.

Destinatã evenimentelor ºi
turiºtilor deopotrivã (atât celor
care doar doresc sã ia masa ori
sã savureze o cafea, cât ºi celor
care aleg sã se cazeze aici), inau-
guratã în luna septembrie 2018,
dupã ample lucrãri de reame-

najare efectuate de noii pro-
prietari, clãdirea a fost construi-
tã ºi datã în folosinþã în perioada
1953-1962, având o arhitecturã
în stil brâncovenesc ºi urmãrind
linia vechilor construcþii boie-
reºti ridicate la întemeierea sta-
þiunii Eforie Sud.

Dupã renovarea generalã reali-
zatã de famila Griguþã, care a
preluat Hanul de la societatea
Carmen Sylva, hanul este pregã-
tit sã facã faþã tuturor cerinþelor
moderne în materie de turism ºi
evenimente deosebite.

Hanul Hora Româneascã îºi
propune sã fie o reflexie a cultu-
rii româneºti ºi a tradiþiilor po-
pulare din toatã þara, dupã cum
afirmã cei care îl administreazã:
"Ne dorim sã fim un exponent al
ospitalitãþii ºi gastronomiei
româneºti, o soluþie perfectã
atât pentru servicii turistice, cât
ºi pentru evenimente private
sau publice, organizare de
cursuri, seminarii sau sejururi de
tip team building".

Camerele hanului au fost reno-
vate complet ºi decorate într-un

stil rustic boieresc, care comple-
teazã arhitectura locului, iar sa-
lonul restaurant ºi terasa parþial
acoperitã sunt special proiecta-
te pentru evenimente de pânã
la 100 de oaspeþi la interior ºi 80
la exterior. Decorul este adecvat
pentru servirea unui meniu
tradiþional.

Mobilierul, decorurile ºi me-
niul cu iz tradiþional nu i-au
împiedicat pe investitori sã adu-
cã tehnologia la Hanul Hora
Româneascã, ba chiar sã apele-
ze la soluþii smart care presupun
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un consum de energie eficient.
Mai mult decât atât, toate pro-

iectele pe care le deruleazã soþii
Griguþã sunt realizate din fon-
duri europene.

Unul dintre programele pen-
tru care au aplicat este Electric
Up, în vederea instalãrii de pa-
nouri fotovoltaice, profitând,
astfel, de vremea însoritã de la
malul Mãrii. De asemenea, be-
curile convenþionale au fost
înlocuite cu sisteme de corpuri
de iluminat cu LED, iar cei care
au autovehicule electrice îºi pot
încãrca maºinile în curtea hanu-
lui, la staþia de încãrcare rapidã
p r o dus ã º i fur n i z atã de
Electromagnetica.

Salina - cea mai nouã
atracþie de la Hanul
Hora Româneascã

Atracþia cea mai nouã de la Ha-
nul Hora Româneascã din Eforie

Sud este salina situatã în spatele
hanului, singura salinã din sta-
þiunea Eforie. Nicoleta Griguþã -
Nicoleta Hangiþa, cum îi spune
toatã lumea - ne-a spus cã ideea
de salinã a venit din dorinþa de a
educa turistul, "în sensul cã ma-
rea nu înseamnã numai apã, ci
un complex de beneficii ºi de re-
laxare": "Turiºtii care vin în lunile
de toamnã ºi chiar de iarnã sã se
plimbe pe malul mãrii sau al
ghiolului au ºi alte aºteptãri. Ei
pot alege sã beneficieze de o te-
rapie cu aerosol salin.

Ideea de salinã a apãrut de la
faptul cã dorim sã oferim servicii
complemantare ºi, în acest sens,
dorim sã ne dezvoltãm ºi un
mini spa. Urmeazã sã construim
douã ciubere, pentru cã vin fo-
arte mulþi turiºti care vor sã aibã
câte o dupã amiazã la dispoziþie
sã se relaxeze. Pentru acestea
putem aduce apã sãratã, pentru
cã la cinci minute de mers pe jos

este lacul Techirghiol.
La realizarea salinei am folosit

bulgãri de sare de Praid - în jur
de 30 de tone -, iar pe jos am
pus aproape trei tone de sare de
Ocna Dej - este sare gemã, cea
mai purã din România".

Salina, care a fost deschisã în
aprile ºi care va rãmâne deschi-
sã ºi peste iarnã, a fost construi-
tã în proporþie de 70% din fon-
duri europene, ne-a spus Nico-
leta Griguþã, care ne-a explicat:
"Am construit salina prin Fondul
Social - am înfiinþat o Societate
de Economie Socialã ºi suntem
obligaþi sã angajãm din grupul
þintã, sã meþinem locurile de
muncã si sã dãm în societate
90% din profit. Am creat cinci lo-
curi de muncã permanente ºi
am fãcut abonamente pentru
bãtrânii din localitate. Avem în
plan sã încheiem contracte cu
toate cabinetele medicale, astfel
încât medicii sã recomande sali-

na pentru tratamente respirato-
rii". Potrivit domniei sale, din
fonduri europene a accesat
87.000 de euro, iar investiþia
totalã în salinã s-a ridicat la
aproape 150.000 de euro.

Despre han, Nicoleta Hangiþa
ne-a povestit: "Hanul este con-
struit din 1957, s-a numit dintot-
deauna Hanul Hora, noi l-am
redenumit, spunându-i Hora
Româneascã, este unul din cele
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patru hanuri de acest gen de pe
litoral, iar arhitectura este impu-
sã de cãtre boierul Movilã, cu
piatrã de Techirghiol. Este sin-
gurul han din cele patru care
beneficiazã de partea de cazare.
Când l-am cumpãrat, în 2017, de
la compania Carmen Sylva, care
era în insolvenþã, era nefolosit
de circa zece ani. Am investit în
recondiþionare aproximativ
500.000 de euro, din credite ºi
fonduri proprii. Am încercat sã-i
redãm frumuseþea - avem mobi-
lier vechi din lemn masiv recon-
diþionat, toate decoraþiunile pe
care le avem sunt unicat, avem
o colecþie foarte frumoasã de
farfurii de ceramicã din toate zo-
nele din þarã, iar meniul este
unul tradiþional. Avem o capaci-
tate de cazare de 38 de locuri. În
extrasezon, hanul este deschis
pentru cazare doar în weeken-
duri".

Pe lângã faptul cã adminstrea-
zã acest han ºi cã deþine o aso-
ciaþie prin care deruleazã o serie
de proiecte, Nicoleta Griguþã
are, ca hobby, confecþionarea
de decoraþiuni din hârtie, orna-
mente florale, pereþi pentru
evenimente etc. "În restaurant
organizãm ºi evenimente priva-
te ºi am dorit sã înlocuiesc clasi-
cele flori de mãtase. Mã gândesc
sã extind afacerea de decoraþiu-
ni din hârtie spre vânzare, dar
acum mã concentrez sã pun pe
piaþã la adevãrata sa valoare sa-
lina ºi toate produsele pe care
pot sã le am acolo. Acum pu-
nem la dispoziþie pachetul Re-
lax-sare, ce are ca idee "aruncã
conþinutul în cadã ºi toate grijile
la coº". Pachetul conþine sare de
Praid brutã cu tot cu nãmol,
plante aromatice - lavandã, cim-
briºor ºi rozmarin - pe care le
cultivãm la noi ºi bile eferves-
cente. Opþional, pachetul poate
conþine ºi o sticlã de vin".
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