
Săpăturile efectuate de arheologul Ștefan 
Kovács au con�rmat faptul că teritoriul de azi al 
orașului Tîrgu Mureș a fost locuit încă din 
preistorie. Au fost descoperite o serie de locuințe, 
resturi de oase, vase de lut, obiecte de cremene şi 
de bronz, mici statuete de pământ datate ca �ind 
din 2000 î. Hr. Siturile arheologice au scos la 
iveală urme umane din epoca pietrei lustruite, a 
celei de bronz şi a �erului; s-au descoperit şi 
vestigii aparţinând culturii Criș – cea mai veche 
cultură neolitică din România.
Descoperirile arheologice de la Cristești, Cetatea 
de la Morești, Cipău, Sântana de Mureș atestă 
continuitatea populației băștinașe și după 
retragerea Aureliană. Cetatea de la Morești de 
lângă Tîrgu Mureș con�rmă existenţa unor forme 
de organizare administrativă în momentul 
invaziei triburilor migratoare.
În 1482 Matia Corvin acordă orașului dreptul de 
a organiza târguri mari de trei ori pe an. În 1486 îi 

scutește pe locuitorii orașului de plata vămilor.
Orașul a fost cunoscut până în perioada 
interbelică sub denumirea de Murăș-Oșorhei. 
Atât Avram Iancu, cât și ceilalți fruntași români 
care au studiat sau au activat în orașul de pe 
Mureș foloseau cu consecvență numele de 
Oșorhei, derivat din cuvântul maghiar "vásárhely" 
(a se pronunţa "vașarhei"), ceea ce înseamnă 
"târg". Denumirea de Tîrgu Mureș a fost adaptată 
în timpul administrației interbelice.
Orașul Tîrgu Mureș are o ofertă bogată în ceea ce 
privește activitățile speci�ce turismului. Unul dintre 
obiectivele turistice principale ale orașului este 
Centrul istoric, unde se a�ă Piața Tranda�rilor și 
numeroase clădiri construite în stil baroc,  
neoclasicist și secesionist, precum: Biserica Sf. 
Ioan Botezătorul, Turnul franciscanilor, Palatul 
Culturii sau fosta primărie, care creează o 
atmosferă tipic perioadei dualiste.    

Hotelul Continental Forum Tîrgu Mureș 
bene�ciază de o locație excelentă, �ind situat în 
centrul orașului în apropierea celor mai 
importante instituții administrative, sedii de 
bănci, mari companii și �rme locale.
În anul 2018 hotelul a intrat într-un amplu proces 
de renovare, în urma căruia a fost clasi�cat la 4 
stele. Astfel, hotelul a devenit Continental Forum 
și se aliniază standardului de 4 stele Continental 
Hotels. 
Toate cele 111 camere au fost renovate și 
redecorate pentru a întâmpina nevoile călătorului 
modern. Culorile, mobilierul și facilitățile 
camerelor completează armonios profesionalismul 
și căldura echipei.
Asigurăm condiții optime pentru clienții business, 
�ind în același timp o bună alegere pentru oaspeții 
a�ați în vacanță în Transilvania.

• 111 camere / 10 etaje
• Spațiu mic dejun
• Restaurant Mondo – speci�c
  tradițional și internațional
• Terasă
• Bar de zi / TeKa�e
• Parcare
• Cameră bagaje
• Facilități persoane cu   
 dizabilități și mobilitate redusă
• 2 săli de conferințe
• Business corner
• Curățătorie / spălătorie
• Fumatul interzis în toate   
 spațiile publice și private

• WiFi gratuit
• Room service
• Sistem climatizare: aer rece vara,  
 aer cald iarna
• Seif în cameră
• TV cu ecran plat
• Telefon internațional
• Pătuț de copil (la cerere)
• Minibar
• Espressor (cam. Deluxe și   
 Apartamente)
• Baie cu cadă sau baie cu duș
• Cosmetice baie
• Halat de baie și papuci
• Uscător de păr
• check-in: 15:00
• check-out: 12:00

Standard 37 36
–17

Tip cameră Matrimonială Twin Capacitate

Deluxe
5
–

–
2

Family
Apartament

+

Single 14 –

Spectator pe scena orasului,

,-Servicii si facilitati camere,Servicii si facilitati hotel-,,



Evenimente private

• Scara Rakoczi
• Cetatea Medievală
• Palatul Culturii
• Biserica Minoriților
• Casa Memorială Avram Iancu
• Biblioteca Teleki-Bolyai
• Biserica de piatră
• Biserica de lemn
• Grădina Zoologică

• Ștrandul Weekend
• Pădurea Mociar
• Sighișoara
• Sovata
• Corund
• Castelul Bethlen
• Parcul Natural De�leul  
 Mureșului Superior
• Saschiz

Pentru întâlniri de afaceri, training-uri, 
seminarii, conferinţe, banchete, cocktail-uri sau 
petreceri corporate, vă punem la dispoziție 2 săli 
ce pot � personalizate, în ceea ce privește 
amenajarea și decorul,  conform cerințelor 
dumneavoastră. 
Departamentul nostru de evenimente vă asigură 
consultanță în organizarea oricărui tip de 
eveniment.

O nuntă sau un botez reprezintă un moment 
deosebit în viața �ecăruia, de aceea vă punem la 
dispoziție o gamă largă de servicii care să vă ajute 
în organizarea unui eveniment memorabil. 
Echipa noastră de profesioniști vă asistă în 
personalizarea meniului și decorului și vă asigură 
consultanță pentru orice solicitare, astfel încât 
albumul de familie să trezească amintiri unice.

Evenimente corporate

Restaurantul Mondo este locul potrivit, unde vă 
puteți răsfăța cu preparate culinare de excepție din 
bucătăria tradițională și internațională.
Situat la parterul hotelului, restaurantul are o 
capacitate de 80 de locuri. În sezonul de vară este 
deschisă terasa restaurantului, cu vedere înspre 
Piața Teatrului. 
Ne mândrim cu experiența și pasiunea maeștrilor 
bucătari, oaspeții noștri �ind întotdeauna în 
centrul atenției. 

• organizator de evenimente dedicat
• lumină naturală
• WiFi gratuit
• videoproiector și ecran proiecție

• �ip chart
• TV & laptop
• aer condiționat

• sistem de traducere simultană 
• microfon �x și mobil 
• laser point 
• scenă, pupitru 

• lumini
• parcare

Facilități săli:

Restaurant Mondo 

Tekaffe
Teka�e este brandul dezvoltat de Continental 
Hotels pentru a oferi celor ce-i trec pragul un 
adevărat festin al gusturilor. Numele este un joc 
de cuvinte din limba germană – care alătură 
principalele produse pe care le oferă: tee – ceai și 
ka�e – cafea.

Grigorescu

Nume �eatre Ballroom U-shape Classroom Reception Boardroom Mp
(cca.)
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Meetings
La cerere (contra cost):

Ce poti vizita în zona?, -

Piața Teatrului nr. 5-6,  Tîrgu Mureș +40 372 658 800 
mures@continentalhotels.ro  continentalhotels.ro /ContinentalMures

• Turnul Bisericii Franciscane
• Catedrala Ortodoxă
• Biserica Sf. Ioan Botezătorul
• Templul Israelit
• Muzeul de etnogra�e și    
 artă populară
• Casa Teleki
• Teatrul Național
• Biserica Reformată din Cetate


