
 



 

 

       1st JKA Gasshuku – Brasov 

Naka Tatsuya, 7 DAN JKA 

 
 

 

 

Invitat 

Pentru prima oara in Romania - Naka Tatsuya – 7 DAN JKA: 

- Instructor Full Time Honbu Dojo Tokyo; 

- Campion National al Japoniei JKA Kumite; 

- Protagonistul principal al filmului Kuro Obi (cel mai cunoscut despre 

Karate-Do) 

 

Organizator 

Club Sportiv Karate Brasov 

Cu sustinerea Federatiei Romane de Karate WKC 

 

 

 

 

 

 

 

e-mail: dancescu.dragos@gmail.com 

Telefon: +40 746 861 495 

 

Perioada 

13-15 mai 2016 

 

Locul desfasurarii 

Brasov, Sala Sporturilor “Dumitru Popescu Colibasi” 

Bulevardul Garii, nr. 9 

mailto:dancescu.dragos@gmail.com


 

 

 

Program 

Vineri (13 mai): 

17:00-18:00  9 kyu – 5 kyu 

18:00-19:30  4 kyu – Dan 

 

Sambata (14 mai): 

9:00-10:00  9 kyu – 5 kyu 

10:00-11:30  4 kyu – Dan 

 

17:00-18:00  9 kyu – 5 kyu 

18:00-19:30  4 kyu – Dan 

 

20:30-23:00  Sayonara Party 

 

Duminica (15 mai): 

9:00-10:00 10 kyu – 5 kyu 

10:00-11:30  4 kyu – Dan 

11:30-12:30 – Sesiune Foto&Autografe 

 

Program perfectionare instructori/antrenori 

Aceste doua antrenamente sunt destinate exclusiv antrenorilor si instructorilor, peste 18 

ani si minim 1 DAN. 

 

Joi (12 mai): 

18:00-19:30 

 

Vineri (13 mai):  

10:00-11:30 

 

Tarife si inscrieri 

- 130 lei – inscriere pana la 1 mai 2016 

- 150 lei – inscriere dupa 1 mai 2016.  

- 50 lei – un singur antrenament. 

- 45 lei – un antrenament la cursurile de perfectionare intructori/antrenori. 

- 35 lei – tricou eveniment.  

- 160 lei – tricou + participare pana la 1 mai 

 

La 10 persoane inscrise, a 11-a este gratuita. 

 

La seminar inscrierea se poate face vineri (13 mai), orele 14:30-16:00 la receptia Hotelului 

Decebal. (Strada Lunii, nr. 3, Brasov) 

 

Pentru a confirma inscrierea pana la 1 mai, este necesara plata integrala in contul 

RO37BRDE080SV79218120800 si trimiterea confirmarii impreuna cu lista participantilor pe 

e-mail la dancescu.dragos@gmail.com. 

 



 

 

 

Sayonara Party 

Sambata, 14 mai, ora 20:30 va avea loc Sayonara Party unde Sensei Naka va fi invitat. 

Local: Bistro Stradivari – Piata Sfatului. 

 

Tinuta: casual 

80 lei/persoana 

Pretul include 3 feluri de mancare si o bautura. 

Maxim 3 persoane/club. 

Locurile sunt limitate la 30 

 

Cazare 

1. Hotel Decebal ** 

 

Camera twin: 100 lei/noapte 

15 lei/persoana mic dejun 

Parcare, internet 

 

Telefon: +40 268 333 071 

e-mail: office@hoteluldecebal.ro 

http://www.hoteluldecebal.ro/ 

Adresa: Strada Lunii, nr. 3, Brasov 

2.5 km distanta de Sala Sporturilor 

 

mailto:office@hoteluldecebal.ro
http://www.hoteluldecebal.ro/


 

 

 

 

 

2. Hotel Astra ** 

 

58 lei/noapte/persoana cu mic dejun 

70 lei/noapte/persoana cu demipensiune 

85 lei/noapte/persoana cu pensiune completa 

 

Parcare, internet, restaurant 

Telefon: +40 268 272 768 

e-mail: contact@cazareastra.ro 

http://www.hotelastra.ro/ 

Adresa: Strada Panselelor, nr. 2, Brasov 

4 km distanta de Sala Sporturilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Hotel Garden Club *** 

 

Camera DBL confort: 194 lei/43 euro/noapte/camera 

Camera SGL confort: 221 lei/49 euro/noapte/camera 

Camera DBL superioara: 244 lei/54 euro/noapte/camera 

Camera SGL superioara: 217 lei/48 euro/noapte/camera 

Mic dejun inclus 

Parcare, internet, restaurant, terasa 

 

 

mailto:contact@cazareastra.ro
http://www.hotelastra.ro/


 

 

 

Telefon: +40 268 470 770 

e-mail: hotel@gardenclub.ro 

http://www.gardenclub.ro 

Adresa: Bulevardul Grivitei, nr. A48 

4 km distanta de Sala Sporturilor 

 

 

4. Hotel Ambient **** 

 

Camera dubla confort 3*: 55 euro/noapte/camera 

Camera dubla deluxe 4*: 75 euro/noapte/camera 

Camera dubla business 4*: 95 euro/noapte/camera 

Camera single 4*: 65 euro/noapte/camera 

Mic dejun inclus 

Internet, parcare si pentru oaspetii cazati in aripa de 4* acces la Ambient Spa 

(hidromasaj, fitness, sauna). 

 

Telefon: +40 268 471 747 

e-mail: office@hotelambient.ro 

http://www.hotelambient.ro 

Adresa: Bulevardul Iuliu Maniu, nr. 27 

2.5 km de Sala Sporturilor 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:hotel@gardenclub.ro
http://www.gardenclub.ro/
mailto:office@hotelambient.ro
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5. Ambient Residence *** 

 

Camera dubla: 32 euro/noapte/camera 

Camera single: 32 euro/noapte/camera 

Apartament: 42 euro/noapte/camera 

Mic dejun 6 euro/persoana la Pensiunea Ambient (150m) 

Internet, bucatarie echipata. 

 

Telefon: +40 771 796 069 

e-mail: office@residenceambient.ro 

http://www.residenceambient.ro 

Adresa: Strada Castanilor, nr. 3 

2.2 km de Sala Sporturilor 

 

 

6. Pensiunea Ambient *** 

 

Camera dubla: 49 euro/noapte/camera 

Camera single: 42 euro/noapte/camera 

Mic dejun inclus. 

Internet, parcare. 

 

Telefon: +40 268 547 171 

e-mail: office@pensiuneambient.ro 

http://www.pensiuneambient.ro 

Adresa: Bulevardul Iuliu Maniu, nr. 62B 

2 km distanta de Sala Sporturilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:office@residenceambient.ro
http://www.residenceambient.ro/
mailto:office@pensiuneambient.ro
http://www.pensiuneambient.ro/


 

 

 

***** Pentru rezervari la Hotel Decebal, Hotel Astra si Hotel Garden Club va rugam 

specificati ca rezervarea a fost facuta pentru seminarul de karate, de Dragos 

Dancescu. 

 

***** Pentru rezervari la Hotel Ambient, Ambient Residence si Pensiunea Ambient 

va rugam folositi codul “1st JKA Gasshuku”. Acest cod se poate folosi telefonic, pe 

e-mail sau pe adresa web. 

 

Transfer aeroport Otopeni (Henri Coanda): 

150 km to Brasov 

 

By car/bus (recommended): 

http://www.direct-airport.ro 

http://www.transferairport.ro 

 

By train: 

http://www.cfrcalatori.ro 

 

Despre Brasov si imprejurimi 
 

https://www.youtube.com/watch?v=xwNtlYX_iYM&sns=fb 

Brașov este unul dintre cele mai vizitate orașe din România și aici au loc multe 

evenimente, festivaluri și activități sportive, culturale și de distracție. Datorită poziționării 

sale geografice, Brașov oferă multe oportunități turiștilor, de la ski, la drumeții, vizitarea 

orașului și a obiectivelor turistice din zonă. 

 

Este un oraș care pune mult accent pe cultură, având numeroase teatre, case de cultură, 

biblioteci, librării, cinematografe și clădiri de concert. Orașul mai este apreciat și pentru 

arhitectura brașoveană specifică. 

Municipiul Brașov se află în 

centrul țării, în Depresiunea 

Brașovului, situat la o altitudine 

medie de 625 m. Se poate ajunge 

aici cu mașina, autobuzul sau cu 

trenul. Coordonatele geografice 

sunt 45°39' latitudine nordică, 

25°36' longitudine estică. Brașovul 

este orașul aflat la cea mai mare 

altitudine din România. 

 

Obiective turistice 

 

Prima oprire în orașul Brașov ar trebui să fie în centrul istoric. De aici se găsește Piaţa 

Sfatului, una dintre cele mai frumoase piețe din România. De aici poți admira frumusețea  

http://www.direct-airport.ro/
http://www.transferairport.ro/
http://www.cfrcalatori.ro/
http://www.ghiduri-turistice.info/despre-brasov


 

 

 

arhitecturii clădirilor, în timp ce stai la una dintre terase. Aici sunt găzduite, de obicei, 

evenimentele orașului, precum Festivalul Internațional Cerbul de Aur, târguri și festivaluri. 

Casa Sfatului cu turn se găsește în mijlocul pieței și a suferit multe modificări arhitecturale, 

în timp. Acum, această clădire reprezentativă a Brașovului adăpostește Muzeul 

Județean de Istorie, unde poți afla întreaga istorie a orașului. 

 

Biserica Neagră este un alt simbol al Brașovului.  Este o clădire impunătoare și un 

exemplu de arhitectură gotică, construită între 1383 și 1477 și considerată cel mai mare 

edificiu de cult în stil gotic din sud-estul Europei. 

 

Strada Sforii din Brașov se află între străzile Cerbului și Poarta Șchei și este de cea mai 

îngustă stradă a orașului Brașov. Ea are 83 m lungime şi doar 1-1,4 m lățime. Aceasta a 

fost un simplu coridor al Brașovului medieval și acum este o atracție turistică. 

 

Castelul Bran 

 

Castelul Bran este probabil cel mai 

cunoscut obiectiv turistic românesc. 

Aici pornește arhicunoscuta legendă a 

Contelui Dracula și este un punct de 

reper al turismului românesc, fiind 

vizitat de foarte mulți turiști străini, 

curioși de această istorie 

sângeroasă. Vlad Ţepeş a fost asociat 

cu Dracula și imaginea sa este 

promovată în rândul turiștilor, deși nu există vreo dovadă a legăturii domnitorului Țării 

Românești cu personajul fictiv Dracula.  

Lăsând la o parte legenda, Castelul Bran rămâne unul dintre cele mai frumoase castele 

din România și un monument istoric de excepție, care a trecut de la o simplă cetate 

militară, la un castel impozant cu camere care îți taie răsuflarea și o grădină interioară 

fermecătoare. În castel există şi un muzeu, unde sunt expuse obiecte specifice zonei. 

 

Castelul Bran de află la doar 30 km de orașul Brașov, în localitatea Bran, pasul Rucăr-

Bran. Există autobuze care fac legătura dintre Brașov și Bran. 

 

 

 

 

 

 

http://www.ghiduri-turistice.info/despre-castelul-bran

