
Labasint Forest®



The Art of  Living



 A fost odată...
...un sat în Transilvania în mijlocul unei păduri mari, unde 600 de locuitori trăiau liniștiți din 

creșterea oilor și din roadele pământului, în armonie totală cu Natura.
O comunitate mică dar populată care producea și consuma tot ce avea nevoie, complet autonomă și 

independentă de lumea exterioară. Biserica, școala, sala de petreceri, multe case colorate, împrăștiate 
în vale, terenurile cultivate, oile la pășunat, numaroasele izvoare de apă pură, aerul curat al pădurii, 

soarele și natura.
Apoi, în anii ‘60, totul se schimbase, urmărind mirajul unei lumi noi și moderne, începuse, inexorabila 

migrare spre marile orașe industriale. Rămăseseră numai trei familii de persoane în vârstă, astfel 
hotărâse tineretul... 

A fost odată...
...apoi, din nou, la 50 de ani de atunci, o floare mică a înflorit în Labaşinţ.

Alex, fiul lui Mariana și Marius, angajați de Agrosirena, a fost semnul unei schimbări, al unei 
inversări de rută, semnul că după un somn de zeci de ani micul sat din pădure s-a trezit la viață și 

va crește din nou ca atunci și poate chiar mai mult.

A fost odată...
...dar... astăzi în Labaşinţ se naște primul adevărat green village european, cu cel mai mare respect 

pentru tot ceea ce a rămas necontaminat azi, ca și atunci : Mama Natura. Departe de asfalt, beton 
și stres, un loc de a trăi sub steagul “The Art of Living”. 
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Zona Free a fost concepută pentru a satisface cererea pentru un turism mai puțin exclusiv și 
pretențios, chiar și zilnic, adresându-se unui public mai larg și compus în principal din tineri și 
familii. Realizată în imediata vecinătate a resortului, dar în afara acestuia, datorită atracțiilor 
planificate, Zona Free nu va fi doar o activitate independentă, ci va servi și ca o adevărată 
remorcare pentru zona exclusivă a resortului, la care oaspeții din Zona Free vor avea acces, 
prin achiziția unui ecuson de trecere, pentru a beneficia de servicii de nivel superior. 
În Zona Free, copiii au acces la un loc de joacă îngrădit lângă restaurant și la țarcul de 
ponei, unde vor putea călări sub supravegherea personalului AgroVillage®.
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