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ANUNT DE VÂNZARE 

 

MB MANAGEMENT ipurl, cu sediul în Timișoara, str. Macilor 26, administrator 

judiciar al  VARIMAX S.A. VARIAȘ – în reorganizare , vinde prin licitatie publică: 

 

PENSIUNEA AGROTURISTICĂ VARIAȘ 

amplasată în Variaș, Str. Gelu, nr. 1330, jud. Timiș. 

( www.pensiunea-varias.ro ) 

Data licitatiei:  Va fi stabilită ulterior. 

Pensiunea este proprietatea debitoarei VARIMAX S.A, CUI RO8181328,  J35/1461/1996.  

Proprietatea se afla in partea vestică a Romaniei, judetul Timiș, localitatea Variaș, strada 

Gelu nr 1330, la aproximativ 40 km de municipiul Timișoara.  

Terenul  nr. cadastral 401823 are o suprafață de 19.606 mp fiind situat in intravilanul 

localității, la ieșirea din localitatea Variaș spre satul Gelu pe partea stângă având front 

stradal la Dj 1053  de circa 130 m. 

Complexului agro turistic  cuprinde: 

 Pensiune 3 margarete, Sc=456 mp, Sd=912 mp, spatii de cazare:   

o 8 camere duble, 2 apartamente cu living si dormitor,  

o sala de scolarizare 

 Casa de oaspeti 1 in suprafață de 150 mp, 2 camere duble, 1 camera triplă 

 Casa de oaspeti 2 in suprafață de 102 mp, 2 camere duble, 1 cameră triplă 

 Restaurant în suprafață de 260 mp, capacitatea restaurantului 72 locuri 

 Pivniță în suprafață de 266 mp 

 Spalatorie in suprafață de 59 mp 

 Sediu administrativ în suprafață de 257 mp 

 Seră în suprafață  de 280 mp 

http://www.pensiunea-varias.ro/


 

 

 

 

 

 

 Sopron in suprafață de 99 mp 

 Magazie materiale în suprafață de 213 mp 

 Fosă în suprafață de 33 mp 

 Piscină în suprafață de 162 mp 

 Terasa lemn în suprafață de 55 mp 

 Vestiar ștrand in suprafață de 70 mp 

 Foișor 1 în suprafață de 26 mp 

 Foișor 2 în suprafață de 8 mp 

 Teren sport în suprafață de 1122 mp 

 Grajd cai+manej exterior  

 

Notă: Suprafețele nu au fost determinate prin masuratori topometrice. 

 

Preț de pornire : 565.000 euro 

 

Informatii suplimentare :  

Telefon 0722 258352 

Email : mbojinca@yahoo.com 


