Tarife pachet “Cazare cu pensiune completă 5 nopți” - 2015
Perioada

Loc în camera
dublă

Loc în camera
dublă cu
balcon

Supliment
single

Supliment
single
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Supliment
copil

04.01- 12.06
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Detalii “PACHET CAZARE CU PENSIUNE COMPLETA 5 NOPȚI”
Cazare
Masă
Intrare
Ieșire

5 nopți/6zile în camera dublă sau single
conform opțiunii
1 x cină (Duminică), 4 x pensiune completă,
1 x mic dejun (Vineri)
Duminică (începând cu orele 16:00)
Vineri (până la orele 12:00)

• Masa : Mic Dejun - servit în sistem bufet, Prânz şi Cină –
servire la farfurie “Meniul zilei” - meniu prestabilit.
• Copilul până la vârsta de 7 ani (exclusiv) cazat împreună cu
părinții, fără pat suplimentar, beneficiază de gratuitate la
cazare şi mic dejun;
• Pentru un copil cu vârsta între 7ani (inclusiv) și 14 ani
(exclusiv) cazat împreună cu părinții, fără pat suplimentar, se
achită un „Supliment copil”, conform grilei din tabel, beneficiind de masă (jumătate de porţie).
• Tariful este valabil doar pentru pachet de 5 nopţi (pachetul
nu poate avea mai putin de 5 nopti de cazare) sau mai mult;
• Camerele cu balcon sunt limitate ca număr și se oferă în
limita disponibilității.
• Tarifele afișate sunt exprimate în lei și includ taxele legale.

• Tarifele nu includ Taxa de staţiune în cuantum de 1%
(Conform Hotărârii Consiliului Local) aferent primei nopţi de
cazare. Taxa de staţiune se achită direct la Recepţie în ziua
sosirii !
• Tarifele nu includ taxa de parcare în cuantum de 5 lei / zi /
autoturism
Facilităţi generale GRATUITE :
• Accesul la piscina de agrement cu apă termală având o
temperatură între 34-36 ºC .
• Accesul la piscina de agrement cu apă dulce având o
temperatură între 25-28 ºC .
• Accesul la sauna , umedă și uscată.
• Accesul la sala de fitness.
• Acces internet wireless, gratuit, cu parolă valabilă pe
perioada sejurului.
OBSERVAȚII !
1. Facilităţile generale GRATUITE nu creează obligații
contractuale.
2. Facilităţile generale GRATUITE sunt oferite în limita disponibilitătii şi pe durata programului de funcționare afişat .
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