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Argeș
Pensiunea: Floarea de Colt 5 *
Statiune: com. Nucsoara, jud. Argeș
Paște 2020: perioada: 17-21 aprilie
660 lei /zi pentru 2 persoane cazare in camera dubla cu 3
mese/zi incluse.
Printre facilitatile oferite regasiti o sala de relaxare cu diferite jocuri (ping-pong, remi, sah, table,carti
de joc), sala de fitness, terasa, restaurant, loc de joaca pentru copii, sala de conferinta cu
videoproiector, smart TV, ecran de proiectie, gratar in cadrul pensiunii, posibilitate de preparare si
servire a hranei in cadru muntos, protap, mancare la ceaun, foc de tabara.
Oferta este valabila pentru perioada 17.04 – 21.04.2020 si contine: cazare in camera dubla, 2
persoane, micul dejun, pranzul, cina; nu sunt incluse bauturile.
Pentru copii cu varsta intre 6-12 ani, tariful este de 110 lei-pensiune completa
Pentru copii mai mici de 6 ani, se oferta gratuitate
De asemenea patul suplimentar in cazul bebelusilor pana in 2 ani este gratuit. Patul suplimentar
pentru copii este 50 RON, iar patul suplimentar pentru adulti este 100 RON.
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Baile Felix
HOTEL: International 4*
Statiune: Baile Felix
Paște 2020: perioada: 16-20 aprilie
Pachet 3 nopti
Tip cazare
Loc in camera DBL
Camera SGL
Pat Suplimentar cu demipensiune si dejun pascal copii (2-11.99 ani)
Pat Suplimentar cu demipensiune si dejun pascal copii (12-17.99 ani)
Cazare cu demipensiune si dejun pascal copii <12 ani fara pat suplimentar

Pret(lei)
976
1271
472
618
225

Pachet 4 nopti
Tip cazare
Loc in camera DBL
Camera SGL
Pat Suplimentar cu demipensiune si dejun pascal copii (2-11.99 ani)
Pat Suplimentar cu demipensiune si dejun pascal copii (12-17.99 ani)
Cazare cu demipensiune si dejun pascal copii <12 ani fara pat suplimentar

Pret(lei)
1244
1638
610
805
281

Pachetul include:
3 sau 4 nopti de cazare (in functie de pachetul ales) cu mic dejun si cina bufet;
1 terapie SPA/persoana/sejur;
Divertisment
Pranz Pascal in data de 19.04.2020.
Nota:
 Tarifele includ TVA.
 Parcarea si taxa de statiune se achita la receptie.
 Micul dejun si cina se servesc in sistem bufet suedez.
 Prelungirea pachetului se poate face la tarifele din oferta standard (cazare cu minimum demipensiune).
 Special pentru copii: Jocuri si activitati dedicate copiilor.
Conditii de valorificare:
 Plata integrala a serviciilor se efectueaza pana in data de 23.03.2020.
 Nu sunt luate in considerare rezervarile fara numele turistilor;
 Neprezentarile se factureaza la valoarea integrala a pachetului de servicii
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HOTEL: Termal 3*
Statiune: Baile Felix
Paște 2020: perioada: 16-20 aprilie
Pachet 3 nopti
Tip cazare
Loc in camera DBL
Camera SGL
Pat Suplimentar cu demipensiune si dejun pascal copii (2-11.99 ani)
Pat Suplimentar cu demipensiune si dejun pascal copii (12-17.99 ani)
Cazare cu demipensiune si dejun pascal copii <12 ani fara pat suplimentar

Pret(lei)
841
1078
397
536
198

Pachet 4 nopti
Tip cazare
Loc in camera DBL
Camera SGL
Pat Suplimentar cu demipensiune si dejun pascal copii (2-11.99 ani)
Pat Suplimentar cu demipensiune si dejun pascal copii (12-17.99 ani)
Cazare cu demipensiune si dejun pascal copii <12 ani fara pat suplimentar

Pret(lei)
1067
1383
512
697
247

Pachetul include:
3 sau 4 nopti de cazare (in functie de pachetul ales) cu mic dejun si cina bufet;
1 terapie SPA/persoana/sejur;
Divertisment
Pranz Pascal in data de 19.04.2020.
Nota:
 Tarifele includ TVA.
 Parcarea si taxa de statiune se achita la receptie.
 Micul dejun si cina se servesc in sistem bufet suedez.
 Prelungirea pachetului se poate face la tarifele din oferta standard (cazare cu minimum demipensiune).
 Special pentru copii: Jocuri si activitati dedicate copiilor.
Conditii de valorificare:
 Plata integrala a serviciilor se efectueaza pana in data de 23.03.2020.
 Nu sunt luate in considerare rezervarile fara numele turistilor;
 Neprezentarile se factureaza la valoarea integrala a pachetului de servicii
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HOTEL: Nufarul 3*
Statiune: Baile Felix
Paște 2020: perioada: 16-20 aprilie
Pachet 3 nopti
Tip cazare
Loc in camera DBL (cu balcon)
Loc in camera DBL (fara balcon)
Camera SGL (cu balcon)
Camera SGL (fara balcon)
Pat Suplimentar (cu balcon) + demipensiune si dejun pascal copii (2-11.99 ani)
Pat Suplimentar (fara balcon) + demipensiune si dejun pascal copii (2-11.99 ani)
Pat Suplimentar (cu balcon) + demipensiune si dejun pascal copii (12-17.99 ani)
Pat Suplimentar (fara balcon) + demipensiune si dejun pascal copii (12-17.99 ani)
Cazare cu demipensiune si dejun pascal copii <12 ani fara pat suplimentar

Pret(lei)
841
764
1078
956
397
358
536
498
164

Pachet 4 nopti
Tip cazare
Loc in camera DBL (cu balcon)
Loc in camera DBL (fara balcon)
Camera SGL (cu balcon)
Camera SGL (fara balcon)
Pat Suplimentar (cu balcon) + demipensiune si dejun pascal copii (2-11.99 ani)
Pat Suplimentar (fara balcon) + demipensiune si dejun pascal copii (2-11.99 ani)
Pat Suplimentar (cu balcon) + demipensiune si dejun pascal copii (12-17.99 ani)
Pat Suplimentar (fara balcon) + demipensiune si dejun pascal copii (12-17.99 ani)
Cazare cu demipensiune si dejun pascal copii <12 ani fara pat suplimentar

Pret(lei)
1067
965
1383
1220
512
461
697
646
247

Pachetul include:
3 sau 4 nopti de cazare (in functie de pachetul ales) cu mic dejun si cina bufet;
1 terapie SPA/persoana/sejur;
Divertisment
Pranz Pascal in data de 19.04.2020.
Nota:
 Tarifele includ TVA.
 Parcarea si taxa de statiune se achita la receptie.
 Micul dejun si cina se servesc in sistem bufet suedez.
 Prelungirea pachetului se poate face la tarifele din oferta standard (cazare cu minimum demipensiune).
 Special pentru copii: Jocuri si activitati dedicate copiilor.
Conditii de valorificare:
 Plata integrala a serviciilor se efectueaza pana in data de 23.03.2020.
 Nu sunt luate in considerare rezervarile fara numele turistilor;
 Neprezentarile se factureaza la valoarea integrala a pachetului de servicii
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HOTEL: Poienita 3*
Statiune: Baile Felix
Paște 2020: perioada: 16-20 aprilie
Pachet 3 nopti
Tip cazare
Loc in camera DBL
Camera SGL
Pat Suplimentar cu demipensiune si dejun pascal copii (2-11.99 ani)
Pat Suplimentar cu demipensiune si dejun pascal copii (12-17.99 ani)
Cazare cu demipensiune si dejun pascal copii <12 ani fara pat suplimentar

Pret(lei)
764
966
365
487
198

Pachet 4 nopti
Tip cazare
Loc in camera DBL
Camera SGL
Pat Suplimentar cu demipensiune si dejun pascal copii (2-11.99 ani)
Pat Suplimentar cu demipensiune si dejun pascal copii (12-17.99 ani)
Cazare cu demipensiune si dejun pascal copii <12 ani fara pat suplimentar

Pret(lei)
965
1234
470
632
247

Pachetul include:
3 sau 4 nopti de cazare (in functie de pachetul ales) cu mic dejun si cina bufet;
1 terapie SPA/persoana/sejur;
Divertisment
Pranz Pascal in data de 19.04.2020.
Nota:
 Tarifele includ TVA.
 Parcarea si taxa de statiune se achita la receptie.
 Micul dejun si cina se servesc in sistem bufet suedez.
 Prelungirea pachetului se poate face la tarifele din oferta standard (cazare cu minimum demipensiune).
 Special pentru copii: Jocuri si activitati dedicate copiilor.
Conditii de valorificare:
 Plata integrala a serviciilor se efectueaza pana in data de 23.03.2020.
 Nu sunt luate in considerare rezervarile fara numele turistilor;
 Neprezentarile se factureaza la valoarea integrala a pachetului de servicii
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HOTEL: Mures 2*
Statiune: Baile Felix
Paște 2020: perioada: 16-20 aprilie
Pachet 3 nopti
Tip cazare
Loc in camera DBL
Camera SGL
Pat Suplimentar cu demipensiune si dejun pascal copii (2-11.99 ani)
Pat Suplimentar cu demipensiune si dejun pascal copii (12-17.99 ani)
Cazare cu demipensiune si dejun pascal copii <12 ani fara pat suplimentar

Pret(lei)
654
817
295
416
159

Pachet 4 nopti
Tip cazare
Loc in camera DBL
Camera SGL
Pat Suplimentar cu demipensiune si dejun pascal copii (2-11.99 ani)
Pat Suplimentar cu demipensiune si dejun pascal copii (12-17.99 ani)
Cazare cu demipensiune si dejun pascal copii <12 ani fara pat suplimentar

Pret(lei)
825
1043
379
542
198

Pachetul include:
3 sau 4 nopti de cazare (in functie de pachetul ales) cu mic dejun si cina bufet;
1 terapie SPA/persoana/sejur;
Divertisment
Pranz Pascal in data de 19.04.2020.
Nota:
 Tarifele includ TVA.
 Parcarea si taxa de statiune se achita la receptie.
 Micul dejun si cina se servesc in sistem bufet suedez.
 Prelungirea pachetului se poate face la tarifele din oferta standard (cazare cu minimum demipensiune).
 Special pentru copii: Jocuri si activitati dedicate copiilor.
Conditii de valorificare:
 Plata integrala a serviciilor se efectueaza pana in data de 23.03.2020.
 Nu sunt luate in considerare rezervarile fara numele turistilor;
 Neprezentarile se factureaza la valoarea integrala a pachetului de servicii
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HOTEL: Padis 3*
Statiune: Baile Felix
Paște 2020: perioada: 17-20 aprilie
CAMERA TWIN

450 lei/sejur/pers
550 lei/sejur/pers
130 lei/sejur/pers

190 lei/sejur/pers

APARTAMENT

BAZIN
INTERIOR

1350 lei/sejur

cazare 3 nopți cu mic dejun bufet suedez si cina festiva în
ziua de Paste ( open bar)
cazare 3 nopti cu mic dejun si cina bufet suedez, cina festiva
de Paste ( open bar)
mic dejun bufet suedez pentru copilul de pana la 14 ani in
camera cu parintii, fara pat suplimentar, inclusiv cina festiva
de Paste ( open bar)
mic dejun si cina bufet suedez pentru copilul de pana la 14
ani in camera cu parintii, fara pat suplimentar, inclusiv cina
festiva de Paste ( open bar)
cazare cu mic dejun bufet suedez pentru 3 adulti si cina
festiva de Paste ( open bar)

1350 lei/sejur

cazare cu mic dejun bufet suedez pentru 2 adulti si maxim 2
copii pana la 14 ani, inclusiv cina festiva de Paste ( open bar)

1650 lei/sejur

cazare cu mic dejun si cina bufet suedez pentru 3 adulti,
inclusiv cina festiva de Paste ( open bar)

1650 lei/sejur

cazare cu mic dejun si cina bufet suedez pentru 2 adulti si
maxim 2 copii pana la 14 ani, inclusiv cina festiva de Paste (
open bar)
o intrare

10 lei/zi
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Baile Olanesti
HOTEL: President 3*
Statiune: Băile Olănești
Paște 2020: perioada: 17-20 aprilie
Corp *** standard- pachet 3 zile - 880 lei/persoana/pachet
Oferta noastra include:
 Trei nopti de cazare in camera dubla standard
 Masa pensiune completa, meniu fix (intrare cu cina din 17 Aprilie, iesire cu micul dejun din 20 Aprilie)
 Masa traditionala in ziua de Paste, Cina festiva si petrecere
 Acces gratuit piscina, sauna, jacuzzi si sala de fitness pe tot parcursul sejurului

Corp *** deluxe - pachet 3 zile - 910 lei/persoana/pachet
Oferta noastra include:
 Trei nopti de cazare in camera dubla deluxe
 Masa pensiune completa, meniu fix (intrare cu cina din 17 Aprilie, iesire cu micul dejun din 20 Aprilie)
 Masa traditionala in ziua de Paste, Cina festiva si petrecere
 Acces gratuit piscina, sauna, jacuzzi si sala de fitness pe tot parcursul sejurului

Pentru plata integrala a sejurului pana la data de 15 Februarie se acorda o reducere de early booking de 20
lei/pachet.
Optional contra cost va oferim si diverse tipuri de masaj.
Rezervarea este valabila dupa achitarea unui avans de minim 50% din valoarea serviciilor, avans ce nu se returneaza in cazul
anularii rezervarii. Restul de plata trebuie sa fie achitat integral pana la sosirea turistilor la noi in hotel.
Copiii sub 6 ani au cazarea si accesul SPA gratuit fara sa beneficieze de pat suplimentar. Copiii mai mari de 6 ani
achita 50 lei/zi/copil patul suplimentar si accesul la SPA, iar valoarea la masa pentru copii este 450 lei/copil/pachet si
este optionala. Copiii peste 14 ani sunt considerati deja adulti, pretul pachetului pentru ei fiind de 600 lei/copil si
beneficiaza de masa, pat pliant in camera cu parintii si acces SPA gratuit. Pentru copii este nevoie de un act de
identitate copie/original care sa fie prezentat la receptie in momentul cazarii.
In cazul in care se doresc nopti suplimentare de cazare, acestea se tarifeaza cu 200 lei/noapte/camera cu mic dejun
inclus pentru 2 pers indiferent de tipul camerei.
Datele de check in si check out sunt flexibile,alegandu se 3 zile din care una sa fie 19 Aprilie, check inul se face la ora 14:00,
iar check outul la ora 12:00.
Camerele deluxe sunt dotate cu halate de baie, camerele standard nu dispun de halate de baie si nici nu exista posibilitatea
inchirierii.
Pentru fiecare rezervare trebuie precizat daca persoanele consuma sau nu carne de miel, respectiv preparate din miel in ziua
de Paste.
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Baile Tusnad
HOTEL: O3zone 4*
Statiune: Băile Tușnad
Paște 2020: perioada: 17-20 aprilie
1230 lei/ persoană/ pachet
Supliment single 360 lei/ pachet
Supliment apartament 540 lei/ apartament/ sejur
Pachetul cuprinde:
• Cazare 3 nopţi loc în cameră dublă cu toate mesele incluse
• Primire tradiţională vineri şi în noaptea de Înviere
• Cină festivă și Party cu Dj - duminică
• Drumeţie la Stânca Şoimilor cu ghidul hotelului
• Programe timp liber (încondeiat ouă, egg-hunt)
• Acces la piscină, jacuzzi, sauna uscată și umedă, mini sală fitness
• Kid’s Club în zilele de 18-19.04 între orele 10:00-18:00
Menţiuni:
 Copiii cu vârsta sub 2 ani beneficiază de gratuitate, fără pat suplimentar.
 Pentru copiii cu vârsta între 2-6 ani (fără pat suplimentar) 230 lei/sejur
 Pentru copiii cu vârsta între 6-14 ani (cu pat suplimentar) 600 lei/sejur
 Pentru persoane peste 14 ani pe pat suplimentar 980 lei/sejur

Hotelul O3Zone oferă o piscină interioară şi un centru spa, fiind situat în centrul staţiunii Băile Tuşnad. Restaurantul hotelului
serveşte mâncăruri locale şi internaţionale, iar oaspeţii pot savura diverse băuturi la cele 2 baruri.
Toate camerele hotelului O3Zone sunt dotate standard cu TV LCD şi minibar. Băile private au duş, halate şi articole de toaletă
gratuite. Unele unităţi oferă o cadă spa şi o terasă panoramică.
Personalul recepţiei este disponibil nonstop. La cerere, aveţi la dispoziţie room service şi prânz la pachet. Hotelul oferă o sală de
fitness, 2 saune şi diverse tratamente de masaj şi wellness, la un cost suplimentar.
Lacul Ciucaş se află la mai puţin de 3 minute de mers pe jos de proprietate. Pârtiile din zona de schi Tuşnad sunt la 1 km. Gara
locală este la 500 de metri de O3Zone.
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Balvanyos
HOTEL: Balvanyos 4*
Statiune: Balvanyos
Paște 2020: perioada: 17-20 aprilie
2250 lei/persoană
Vă aşteptăm cu o atmosferă tradițională de Paşte, cu bucate alese după rețete din străbuni păstrate cu sﬁnțenie în inimile noastre,
programe în aer liber şi multe surprize.
3 nopți de cazare cu demipensiune
Acces liber nelimitat la Grand Santerra SPA
• 7 piscine • 3 saune • cabină de aburi • salină • sală de ﬁtness
Program vineri, 17 aprilie:
• Cină bufet cu o varietate mare de mâncăruri de post

Program sâmbătă, 18 aprilie:
• Program de vopsit ouă pentru copii în grădina de vară
• Slujbă privată organizată în incinta hotelului
• Concert extraordinar de Paște cu maestrul Nicolae Voiculeț
• Cină de Înviere în sistem bufet

Program duminică, 19 aprilie:
• Căutarea cadourilor pentru copiii, ascunse de iepuraş în Balvanyos Adventure Park
• Brunch cu speciﬁc tradițional: miel la cuptor şi alte bunătăți
• Cină festivă de paşte cu pachet de băuturi inclus - urmată de petrecere cu DJ

Facilități incluse:
• Acces liber nelimitat la Grand Santerra SPA, la sala de ﬁtness, biliard şi tenis de masă
• Gratuit biciclete mountain bike pentru cei care doresc să exploreze împrejurimile
• Acces liber pentru copiii între 3-10 ani la Kids Club şi desene animate supraveghere permanentă în 18 și
19 aprilie
• Reducere -50% din tariful aﬁşat la receptie la intrarea în Balvanyos Adventure Park, cu trasee de obstacole şi tiroliene
de diﬁcultate diferită, pentru adulți şi copii.
Copiii până la 6 ani care stau în cameră cu părinții fără pat suplim, entar beneﬁciază de gratuitate Copiii între 6 - 14
ani care stau în cameră cu părinții, plătesc 50% din tariful pachetului Copiii peste 14 ani se consideră adulți și plătesc
tariful integral
Supliment pentru loc în cameră single: 620 lei / pers. / sejur
Supliment pentru cameră superioară: 240 lei/ pers. / sejur
Supliment pentru cameră Junior Suite: 285 lei / pers. / sejur
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Bucovina
Hotel: Best Western Bucovina 4* Statiune: Gura Humorului, Bucovina
Paște 2020: perioada: 17-21 aprilie
Tipuri de
pachete
ADULŢI

Detalii pachet

Pachet de
5 zile / 4 nopţi

17-21.04.2020

Preţ LEI / persoană / sejur / loc în camera dublă
Camere matrimoniale sau cu 2
Clasic
paturi ce pot fi unite şi astfel se
obţine un pat matrimonial de
1,80/1,90 , fără balcon
Camere cu balcon, cu pat
matrimonial sau cu 2 paturi ce pot
fi unite obţinând astfel un pat
matrimonial de 1,80/1,90
Camere matrimoniale
interconectate cu camere single,
fară balcon , cu alocare pe etajul 4
si 5.
Camere mari, cu balcon, cu pat
matrimonial şi canapea extensibilă

Premium

Familiy
VIP
VIP Junior
Suite sau
Apartame
nte

Zi adiţională preţ / LEI / loc în dublă / zi /cazare
cu mic dejun inclus

Supliment
cameră
single / zi

1895 LEI

2085 LEI

120
LEI/zi

2280 LEI

2470 LEI

168 LEI/adult/loc in
camera dublă

Pe toată perioada sejurului Dumneavoastră vă oferim acces GRATUIT la zona
SPA, respectiv saună finlandeză, saună turcească, jacuzzi şi salină de suprafaţă cu sare
adusă de la Salina Praid.
Tipuri de pachete /
COPII
Vârsta 3-12 ani

Preţ / LEI/ copil
/sejur
/ cazat în cameră cu
părinţii

Loc la masă

Pachet de
5 zile / 4
nopţi

Preţ / LEI / copil / sejur
Loc la masă în
1344 LEI
Restaurant cu
părinţii
Loc la masă în
Restaurantul
Copiilor-

mezanin
Supliment cameră single, preţ / LEI/ zi

864 LEI

120 LEI

Pentru copiii de până la 3 ani, cazaţi în camera părinţilor, serviciile de cazare şi masă sunt gratuite.
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MESELE COPIILOR: Pe tot parcursul sejurului, micul dejun se va servi impreună cu părinţii în restaurantul de la parter iar Prânzul din Duminica
Paştelui şi cinele , vor fi organizate
în Restaurantul Copiilor situat la mezanin, lângă spaţiul de joacă, deci separat de părinţi.
Acestea fiind zise, vă propunem un pachet de servicii , în care băuturile
vor curge din belşug, iar meniurile vor fi special pregătite atât pentru iubitorii de mâncăruri tradiţionale, cât şi pentru vegetarieni!

Program adulţi:

Program
copii:
Vineri, 17 aprilie 2020

14,00-19,00 Sosirea şi cazarea
oaspeţilor
19,00-23,00 Cină bufet de bun venit din Vinerea
Mare ( cu produse de post şi de frupt). Muzică
ambientală asigurată de DJ. Băuturi tradiţionale
incluse: afinată, ţuică şi vinul casei.

18,00-19,00 Atelier „Traista colorată.”
19,00-20,00 Cină în Restaurantul Copiilor
.
Program liber de joacă la spaţiul Best Play .

Sâmbătă, 18 aprilie 2020
08,00-11,00 Mic Dejun în Restaurantul "Casa
cu Pridvor".

09,30 -10,30 Atelier creativ „Ouă împestriţate "

13:00 – 15:00 PRÂNZ OPŢIONAL şi CONTRA
COST- acei dintre d–voastră care doriţi să mâncaţi
la noi , veţi avea posibilitatea de a alege dintr-un
meniu restrâns.
Vizitarea staţiunii sau timp liber în hotel cu acces gratuit la sauna finlandeză, sauna turcească şi salină sau
contra cost, masaje, electrostimulare, hidro aromaterapie, detoxifiere pe bază de ioni şi tratamente
corporale.

18,00-19,00 Atelier „Pictură pe sticlă “
19,00-20,00 Cină în Restaurantul Copiilor de
la mezanin.

20,00 – 23,00 Cină Bufet ( cu produse de post şi de
frupt) în restaurantul Casa cu Pridvor - Ambient
muzical asigurat de DJ. Băuturi tradiţionale incluse. Program liber la spaţiul de joacă Best Play
23,00 - 00,30 – OPŢIONAL - Participarea la Slujba Învierii la Bisericile şi Mănăstirile din
împrejurimi.

00,30-02,30 – Vă spunem "Hristos a Înviat!"
Trataţie cu vin, cozonac şi ouă roşii în Restaurantul "Casa cu Pridvor" .
Duminică, 19 Aprilie 2020
08,00-11,00 Mic Dejun în Restaurantul "Casa
cu Pridvor".
13,00-15,00 Prânz festiv în Duminica Paştelui cu
muzică ambientală, în Restaurantul
"Casa cu Pridvor".

10,30 -11,30 Atelier „Iepuraş coconaş”.
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Băuturi tradiţionale şi internaţionale incluse:
afinată, palincă, ţuică, vinul casei, vodcă, whisky,
gin, etc
15,00 - 18,00 Opţional si contra cost: Zi de distracţie în parcul Ariniş ( Piscină, Parc Aventura, Tir, etc)
SAU
timp liber în hotel cu acces gratuit la saună finlandeză, saună turcească şi salină sau contra cost,
masaje, electrostimulare, hidro aromaterapie, detoxifiere pe bază de ioni şi tratamente corporale.
19.30 -20.30. Fotografie de familie – Sesiune foto în
holul hotelului .
20,00-02,00 Cină festivă de Paşte cu muzică
tradiţională live, asigurată de formaţia Record.
Invitat special Călin Brăteanu. Băuturi
tradiţionale şi internaţionale incluse: afinată,
palincă, ţuică, vinul casei, vodcă, whisky, gin, etc.

18,00-19,00 Atelier creativ „Lampion
primăvăratic”
19,00-20,00 Cină în Restaurantul Copiilor de
la mezanin.
Program liber la spaţiul de joacă Best Play.

Luni, 20 Aprilie 2020
08,00-11,00 Mic Dejun în Restaurantul "Casa
cu Pridvor".

10,30 – 11,30 Atelier creativ „Tabloul năsturit”

13,00-15,00 PRÂNZ OPŢIONAL şi CONTRA
COST- acei dintre d–voastră care doriţi să mâncaţi
la noi , veţi avea posibilitatea de a alege dintr-un
meniu restrâns.
Opţional şi contra cost:
14,00 - 18,00 Excursie cu ghid la Mănăstirea Suceviţa şi atelierul de ceramică de la Marginea
SAU
timp liber în hotel cu acces gratuit la saună finlandeză, saună turcească şi salină sau contra cost,
masaje, electrostimulare, hidro aromaterapie, detoxifiere pe bază de ioni şi tratamente corporale.
17,00-18,00 Atelier “Tablou de primavara”.
19,00 – transfer cu microbuzele la hanul nostru
din Ariniş.
19,30-22,00 Petrecere Câmpenească la Moşia din
Ariniş, cu bucate şi băuturi tradiţionale incluse,
foc de tabară şi taraf.

Copiii mănânca în HOTEL şi NU la han !!!
18,00- 19,00 Cină în Restaurantul Copiilor de
la mezanin.
Apoi, între orele 19,00 - 19,30 vom pleca împreună
cu parinţii, cu microbuzele, la hanul nostru din
Ariniş.

Marţi, 21 aprilie 2020
08,00-11,00 Mic Dejun în Restaurantul "Casa
cu Pridvor".
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Pentru acei dintre Dumneavoastră care îşi încheie sejurul, ne luăm LA REVEDERE şi vă mai
aşteptăm pe la noi!
Notă: Restaurantul «Casa cu Pridvor» este de NEFUMĂTORI.
In ordinea concretizării rezervărilor prin plata avansului de garantare sau plată integrală , vă vom transmite şi
DIAGRAMA DE RESTAURANT pentru a vă alege locurile la mesele festive, ce se păstrează pe toată
perioada sejurului Dumneavoastră.
Hotelul BEST WESTERN BUCOVINA a amenajat un spaţiu dedicat exclusiv COPIILOR, situat la
mezaninul hotelului. Aceştia vor fi supravegheaţi permanent între orele 10,00-19,00 ,
în fiecare zi, pentru a se putea bucura de numeroasele mijloace de divertisment puse la dispoziţie.
Programul copiilor este realizat de Dna Nicoleta Rusu, actriţă a Teatrului Ion Creangă
şi «Trupa Tăpuşele»
Pentru mai multe informaţii vă rugăm sa accesaţi:
http://www.tapusele.ro/https://www.facebook.com/tapusele
In ceea ce privec posibilităţile de petrecere a timpului liber, oferta zonei este extrem de bogată
şi variată.
Oferta de agrement:

Atracţii turistice în zonă:

În Parcul de agrement Ariniş, vă aşteaptă: Plimbare cu telescaunul pe Pârtia Şoimul; Piscina acoperită de
dimensiuni olimpice; Sală de sport multifuncţională;
Aventura parc; Airsoft;
Tir cu arcul;
Călărie şi plimbări cu trăsura trasă de cai la “Moşie”
Renumitele mănăstiri cu frescă exterioară - Voroneţ, Humor, Moldoviţa ,Suceviţa, Putna,
Dragomirna;
Atelierul de olărit de la Marginea, vestit pentru ceramica neagră;
Biserica romano-catolică de la Cacica şi Salina Cacica;
Cetatea de Scaun a Sucevei şi Muzeul Satului Bucovinean;
Muzeul Obiceiurilor Populare din Bucovina.
Condiţii de rezervare :
50 % avans la comanda fermă
50% diferenţa de plată până la data de 10 aprilie 2020
Avansul se constituie ca o garanţie a rezervării, este nerambursabil şi devine penalizare în caz de
anulare conform condiţiilor de mai jos.
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PENSIUNE: Casa Humor 4 *
Statiune: Gura Humorului, Bucovina
Paște 2020: perioada: 17-21 aprilie

1950 lei/persoană - loc în cameră dublă fără balcon
2100 lei/persoană - loc în camera dublă cu balcon
2400 lei/persoană - loc în suită/apartament
 Gratuit - copii 0-4 ani (fără pat suplimentar)
 850 lei - copii 4-14 ani (cu meniu copil ți pat suplimentar)
 1250 lei - copii > 14 ani, respectiv a 3-a ți a 4-a pers. cazată în
suită/cameră
 Capacitate max. cam. dbl: 2 adl + 2 copii
 Capacitate max. apartament: 2 adl + 3 copii, respectiv 4 adl






Pachetul include
4 nopți de cazare cu mic dejun tradițional
pensiune completă, conform program detaliat
muzică live, dansuri tradiționale,
demonstrație de încondeiat ouă
relaxare la Centru SPA

.

Pensiunea Casa Humor se bucură de o locaţie foarte liniştită în oraşul Gura Humorului, în nordul
României, la doar 3 km de renumita Mănăstire Voroneţ.
În camerele şi apartamentele moderne vă puteţi bucura de confort, eleganţă şi tradiţie.
Restaurantul hotelului serveşte preparate culinare din bucătăria tradiţională locală, românească şi
internaţională.
În plus, oferă un bar, o sală de conferinţe şi un centru spa şi wellness, cu o cadă cu hidromasaj, saună,
piscină interioară şi masaje.
De asemenea, în apropiere se găsesc Mănăstirea Humor şi multe alte mănăstiri şi biserici, cunoscute
sub numele de Bisericile pictate din nordul Moldovei, care fac parte din Patrimoniul Mondial
UNESCO.
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HOTEL: Eden 3* , Hotel Eden Garden Spa 4*
Statiune: Câmpulung Moldovenesc, Bucovina
Paște 2020: perioada: 17-20 aprilie
Loc în cameră dublă, cameră dublă cu pat suplimentar, apartament 4*- 2290 RON/pers
Loc în cameră dublă, triplă , apartament 3 * Superior - 1490 RON/pers
Loc în cameră dublă 3 * Bungalow - 1290 RON/pers
Petrece Sărbătorile Pascale la Hotel Eden *** , Hotel Eden Garden Spa ****,
Restaurant Eden Garden **** si Adam & Eva Spa****

-

Sejurul special de 4 zile, 3 nopţi cu demipensiune
17.04.2020 - 20.04.2020
Pachetul include:
- 3 nopți cazare cu demipensiune
Acces gratuit nelimitat la zona de răsfăţ Adam&Eva Spa 4* ( piscină interioară, jacuzzi, saună
umedă, saună uscată, salină, tenis de masă )
17 aprillie
Primirea călduroasă a dragilor oaspeţi cu plăcinte și afinată
Cină romantică* cu muzică ambientală

18 aprilie
Mic dejun- bufet suedez cu bucate traditionale pregătite în casă (preparate porc, vitel, pui, curcan,
branzeturi, produse de post, dulceaţă de casă- diverse sortimente , cozonac şi prăjituri de casă)
Cină tradițională* cu bucate de post și de frupt
Pregătim coșul cu produse pentru sfințit
Participarea la Slujba Învierii (cea mai apropiată biserică se află la 400 metri de hotel, iar la 33 kilometri se
află Mânăstirile Moldovița, Gura Humorului și Voroneț)
19 aprilie
BRUNCH - bufet suedez cu bucate traditionale sfințite din coșul de Paște și ciorbe
(ouă roşii, carne de miel, hrean, pască bucovineană cu brânză de vaci de casă)
Cină festivă de Paște *
20 aprilie
Mic dejun -bufet suedez cu bucate tradiționale pregătite în casă (preparate porc, vitel, pui, curcan,
branzeturi, produse de post , dulceaţă de casă- diverse sortimente , cozonac şi prăjituri de casă)
*Sunt incluse în prețul pachetului în cadrul meselor de seară : băuturi alcoolice locale, vinuri românești din podgorii
renumite ( alb și rosu) , apă minerală/plată.
Condiţii de rezervări: - 50 % avans pentru rezervare fermă;
-50 % diferenţa până la data de 01.04.2020
-Avansul este nerambursabil
Copiii: 0-2 ani gratuit în pat cu părinții
2-12 ani 50 % din prețul pachetului – pat suplimentar
Peste 12 ani se achită tariff integral, cazare în camera triplă
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Hotel Eden şi Eden Garden Spa**** se află pe DN 17/ E 576, în Municipiul Câmpulung Moldovenesc,
la poalele masivului Rarău, la o altitudine de 630m, într-o zonă pitoreasca și liniștită, la 2km de centrul
orașului și la 5km de Pârtia de ski “Rarău”.
Poziția sa privilegiată, în ținutul de vis al Bucovinei, înconjurat de păduri seculare, peisaje mirifice,
râuri cristaline, face din Hotelul Eden destinația perfectă pentru cei ce caută momente de odihnă și
relaxare, drumeții în natură, mountainbike, cățărări montane, aventuri off-road, partide de vânatoare și
pescuit sau sporturi de iarnă.
Totodată, hotelul se află într-un punct strategic pentru pornirea în pelerinaj către salba de biserici si
mânăstiri medievale, locuri sfinte, încarcate de credință și istorie din Țara de Sus a Bucovinei românești.
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Pensiune: Hilde’s Residence 4*
Statiune: Gura Humorului, Bucovina
Paște 2020: perioada: 17-21 aprilie
Tip de cameră

Preț LEI/pachet/persoană
4 nopți

camera dublă de confort
camera dublă de lux
apartament
Copil până la 5 ani – în pat cu părinții
Copil între 5 și 12 ani – pat individual
Copil > de 12 ani / Adult - pat individual







1630
1725
1910
GRATUIT

765
70% din tariful de adult

Pachetul conține:
4 nopți de cazare și 4 festine de mic dejun
4 cine tradiționale
Prânz sărbătoresc în Duminica de Paște
Coș Pascal pentru noaptea de Înviere
Excursie de 1 zi cu autocarul în ariile protejate din Bucovina (în funcție de vreme:
Codrii Seculari, Rezervații floristice sau Parcul Național Călimani)
În vedere că în camerele Duble de Lux nu pot fi cazați COPII sau BEBELUȘI, acestea fiind
destinate exclusiv ADULȚILOR .
Toate mesele sunt servite în tradiția bucovineană, din produse naturale și includ
băuturile alcoolice și nealcoolice
CONDIȚII DE PLATĂ:
50% în 5 zile de la reconfirmarea noastră
Diferența până la 02 martie 2020
Condiții de anulare

- până la 15 Februarie 2020 – fără penalizare
- din 16 Februarie până la 01 Martie 2020 – 50 % din valoarea rezervării
- din 02 Martie 2020 sau NO SHOW - 100% nerambursabil
- întreruperea sejurului, indiferent de motiv – 100% nerambursabil
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PENSIUNE: La Conac in Bucovina 4*
Statiune: Voronet, Gura Humorului
Paște 2020: perioada: 17-21 aprilie
2600 lei/persoană/cazare în camera dublă
2800 lei/persoană/cazare în garsonieră
3000 lei/persoană/cazare în apartament
Tarife copii:
0-3 ani gratuit (cazați în pat cu părinții, fără pat suplimentar)
3-6 ani - 600 lei/copil (loc la masa, cazare la cerere pe canapea extensibilă în dublă garsonieră sau apartament)
6-12 ani – 1000 lei/copil loc la masa, cazare la cerere pe canapea extensibilă în dublă garsonieră sau apartament)
12-16 ani – 1500 lei/copil (loc la masa, cazare pe canapea extensibilă)
Peste 16 ani sau a 3 a persoană în camera 2300 cazată în cameră pe canapea extensibilă
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Oferind un restaurant care serveşte specialităţi româneşti, La Conac în Bucovina se află în Gura
Humorului, la doar 5 minute de mers pe jos de cea mai apropiată pârtie de schi. În întreaga proprietate este
disponibil acces gratuit la internet WiFi. După o zi lungă plină de activităţi, oaspeţii se pot relaxa şi în zona
de spa a proprietăţii, care include saună şi camere de tratament.
Toate camerele au TV cu ecran plat cu canale prin cablu, frigider şi balcon sau terasă cu vedere la munte.
Baia include duş, uscător de păr şi articole de toaletă gratuite. Cele mai multe camere au şi zonă de relaxare
sau living separat.
La Conac pune la dispoziţie o masă de biliard şi o zonă de lounge comună. Grădina proprietăţii are o terasă
şi un loc de joacă pentru copii, care se pot distra şi în sala de jocuri.
Cel mai apropiat supermarket şi o gară se află la 2 km. Mănăstirea medievală Voroneţ este tot la 2 km.
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PENSIUNE: La Moara 4*
Statiune: Fundu Moldovei, Bucovina
Paște 2020: perioada: 17-21 aprilie
ALL INCLUSIVE
5000 RON/camera dublă,
5500 RON/camera triplă
6500/apartament.
De Paste va intampinam in straie de sarbatoare cu bucate alese, bauturi traditionale si activitati menite
sa va faca sejurul de neuitat. Va propunem o vacanta de 5 zile (4 nopti) in regima ALL INCLUSIVE
din care nu vor lipsi preparatele si dulceturile facute in casa (drob, fripturi, carnati, ciorbe, pastrav, oua
rosii, pasca,cozonac, prajituri de casa si nelipsitul ceaun cu fasole) alaturi de gemuri si dulceturi facute
dupa retete mostenite de la bunici.
Meniul ALL INCLUSIVE va ofera bauturi alcoolice facute in casa (afinata, visinata, fragata,
zmeurata, tuica si vinul casei) si o gama diversificata de bauturi naturale facute doar cu siropuri
din fructe si plante culese de pe plaurile bucovinene.
Printre activitatile pe care vi le-am pregatit se numara:participarea la Slujba de Inviere, sfintitul cosului
traditional cu bunatati, atelierul de incondeiat oua si Balul Gospodarilor (luni,20 aprilie) la care vor lua
parte numerosi localnici imbracati in port popular spre incantarea oaspetilor prezenti.
Pensiunea dispune de 23 locuri de cazare in 6 camere duble, una triplă si două
apartamente, locurile putând fi suplimentate cu paturi pliante pentru copii.
Rezervarea se face prin plata unui avans de 30% din valoarea rezervării.

Pensiunea La Moară se află în localitatea Fundu Moldovei şi oferă un restaurant, biciclete gratuite, un bar şi un
lounge comun. Fiecare unitate de cazare de la această pensiune de 4 stele are vedere la râu. Oaspeţii beneficiază de
acces la grădină şi la terasă. De asemenea, există o bucătărie comună, room service şi serviciu de schimb valutar.
Camerele sunt dotate cu TV cu ecran plat cu canale prin cablu, cană fierbător, duş, uscător de păr şi birou. Toate
camerele pensiunii au dulap şi baie privată.
Pentru copii există loc de joacă. Oaspeţii cazaţi la Pensiunea La Moară pot practica diverse activităţi în satul Fundu
Moldovei şi în împrejurimi, inclusiv drumeţii, schi şi ciclism.

Pensiunea oferă un centru de afaceri, acces gratuit la internet WiFi şi parcare privată gratuită.
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Pensiunea: La Roata 3*
Statiune: Gura Humorului, Bucovina
Paște 2020: perioada: 17-21 aprilie
1800 lei/pers – camera dubla
1950 lei/pers – apartament
2100 lei/pers – loc în casa țărănească
Gratuit - Copii 0-4 ani
1000 lei - copil 5-14 ani








Pachetul include
Cazare 4 nopti cu mic dejun bufet
2 cine bufet (sâmbătă și luni)
Prânzul Festiv din Duminica Paștelui în straie de sărbătoare
Voucher de acces la Piscina Pyramia (cu apă sărată)
Demonstrație interactivă de încondeiere ouă
Atelier de creație pentru copii
Cântece și tradiții bucovinene

Această casă de oaspeți confortabilă este administrată de o familie și beneficiază de o amplasare frumoasă
şi liniştită pe dealul Toaca, la marginea oraşului istoric Gura Humorului, în regiunea Bucovina din nordul
României.
Pensiunea La Roata oferă camere confortabile, de nefumători.
Orașul este bine cunoscut pentru istoria sa interesantă, inclusiv pentru povestea comunității sale evreiești.
Mănăstirea Voroneț se află în apropiere, fiind una dintre faimoasele mănăstiri pictate din sudul Bucovinei.
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PENSIUNE: Popasul Domnesc 4*
Statiune: Voroneț, Bucovina
Paște 2020: perioada: 17-21 aprilie

2.490 lei/ persoana/ PACHET 4 NOPȚI
Vă îmbiem cu un pachet de 5 zile/ 4 nopti cu programe, petrecere și meniuri deosebite, inclusiv masa
festiva traditionala de Paste...
VINERI 17.04.2020
Sosirea oaspetilor, cazare – dupăora 16:00, primirea oaspetilor nostri...
Cina, ora 17:00-19:00
Participare la slujba Prohodul Domnului – Mănăstirea Voroneț situată la doar 100 m de Pensiune –
optional (slujba se poate asculta din balconul camerelor).
Pentru cei mici dar și pentru cei mari vom avea parte de o demonstrație de încondeiere a ouălor, care va fi
realizată de un artist popular local ce vă va prezenta arta închistririi ouălor precum și povestea motivelor
populare aplicate pe acestea.
SAMBATA 18.04.2020
Mic dejun- bufet traditional: 8:00-10:30
Brânzeturi de casă, zacuscăde ghebe, salatăde ghebe, dulceațăde casă, lapte dulce și acru, suc
natural, cafea, prăjiturăde casă, scrob, verdețuri proaspete, salate, unt de casă, etc.
Cină, ora 19:00-20:00
Seara: Participare la Slujba de Înviere la Mănăstirea Voroneț
După Slujba de Înviere, oaspetii vor fi așteptați cu gustare tradițională: drob, ouă roșii, cozonac, afinată, vin,
țuică, etc...
DUMINICĂ 19.04.2020
Mic dejun 8: 30 – 12:00
Bufet- preparate tradiționale sfințite din coșul pascal.
Există tradiția ca în duminica Paștelui să ne spălăm pe față cu apa neîncepută în care se pun ouă roșii,
pentru a fi sănătoși și frumoși tot anul. Participare la Slujba de Paște la Mănăstirea Voroneț sau Humor.
Masă festivă tradițională din ziua de Paște: 18:00
Petrecere de Paste – Muzica, dans, voie buna, surprize culinare sofisticate, festive, desigur... deserturi răcoritoare,
bauturi tradiționale și internaționale, in doua cuvinte... masă îmbelșugată cum numai la noi găsești...
LUNI 20.04.2020
Mic dejun tradițional 8:00 - 10:30
Cină câmpenească - ora 18:00
MARȚI 21.04.2020
Mic dejun- bufet tradițional: 08-10:30
– Rămas bun, plecarea oaspeților nostri...
Băuturile tradiționale (vinul casei la carafă, afinată, țuică naturală), apă minerală sau plată, cafea,
consumate în timpul meselor sunt incluse în prețul sejurului. Toate produsele sunt naturale, pregătite în
restaurantul pensiunii.
În afara pachetului, turiștii pot servi a-la-carte în restaurantul pensiunii, contra cost orice produs din meniu.
Plata se va face pe moment la bar sau se va pune în contul camerei – plata efectuându-se la check-out.
Sugestii de petrecere a timpului liber (opțional): vizită la mănăstirile Voroneț, Humor, Moldovița,
Sucevița, Dragomirna, Arbore, Putna, la Muzeul Oului Vama și Muzeul Ouălor Încondeiate ”Lucia Condrea”
– Moldovița, plimbare cu caleașca, plimbare cu telescaunul, relaxare la Centru de Agrement „Popasul
Domnesc” – cel mai nou și modern din zonă (piscină încălzită, jacuzzi, sauna umeda, sauna uscata, sală
fitness)

26

Iași, B-dul Tutora nr 2, Sc.B, Parter Romania, 700160
Tel: 0756216216, 0758800500, 0752562562
Fix: 0040/232216216
E-mail :office@sinditour.ro
Web: www.sinditour.ro
Condiții de rezervare: plata efectuata integral- stabilita in termeni de comun accord.
Copiii pana in 6 ani au gratuitate, pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 6- 12 ani se achita 50% din cei 2.490
lei, iar pentru copiii de peste 12 ani- se achita pachetul integral.
Mini- apartamentul se rezerva achitand minim 4 pachete integral, camera tripla se rezerva achitand
minim 3 pachete integral. Pachetele se achizitioneaza doar in formula INTEGRALA, indiferent de nr. de
nopti solicitate.
*** Avansul nu se restituie în cazul anulării rezervării***

Popasul Domnesc se află lângă Mănăstire Voreneț și are vedere la peretele vestic al acesteia, unde este pictată Judecata de
Apoi. Proprietatea oferă un serviciu gratuit de transfer de la Gura Humorului. Facilitățile includ o piscină interioară și un
centru spa.
Toate camerele de la Popasul Domnesc au minibar, baie modernă cu duş şi uscător de păr, precum și balcon. Toate oferă
WiFi gratuit şi TV cu ecran plat cu canale prin cablu.
Proprietatea pune la dispoziție un centru spa și de wellness, inclusiv o piscină cu sistem de încălzire și funcții de
hidromasaj și cromoterapie. La un cost suplimentar, oaspeți au acces la o cadă cu hidromasaj, o saună uscată și o saună
umedă.
Restaurantul în stil tavernă are șemineu și o terasă de vară, servind preparate românești tradiționale și mâncăruri
internaționale.
Hotelul Popasul organizează vizite la atracţii turistice din apropiere, printre care Mănăstirea Humor, situată la numai 7 km.
De asemenea, are un magazin cu articole pentru schi chiar lângă pârtiile Şoimul, la 6 km de hotel. În plus, oaspeţii au la
dispoziţie un serviciu de transfer de la/la aeroport şi un serviciu gratuit de transfer la gara Gura Humorului, aflată la 5 km.
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Complex Turistic "Casa Elena" 4*
Statiune: Voroneț, Bucovina
Paște 2020: perioada: 17-21 aprilie
Pretul sejurului de 4 nopti (17 aprilie – 21 aprilie 2020)
3200 Ron/sejur pentru camera dubla cu pat matrimonial sau cu pat twin;
3800 Ron/sejur pentru camera tripla – 2 adulti si 1 copil < 14 ani;
4500 Ron/sejur pentru camera tripla – 3 adulti;
3700 Ron/sejur pentru apartament – 2 adulti
4600 Ron/sejur pentru apartament – 3 adulti;
5000 Ron/sejur pentru apartament – 4 adulti;
4000 Ron/sejur pentru apartament – 2 adulti si 1 copil < 14 ani;
4500 Ron/sejur pentru apartament – 2 adulti si 2 copii < 14 ani;
4700 Ron/sejur pentru apartament – 3 adulti si 1 copil < 14 ani;
Oferta de servicii (17 aprilie – 21 aprilie 2020)
Pachet minim 4 nopti care include:
Cazare cu mic dejun traditional inclus, 4 cine, gustare in noaptea de Inviere, petrecere campeneasca,
program animatie, ateliere, concursuri interactive pentru copii
Vineri 17.04. 2020
Bun Venit! –intampinarea musafirilor ; cazare ; acomodare;
Ora 19:00 - cina de bun venit
Sambata 18.04.2020
Ora 08:00 - 10:00 – mic dejun traditional tip bufet cu preparate de post si de dulce
Ora 19:00 - cina de post sau de dulce
Seara - participare la slujba de Invierii si la luarea luminii sfinte la biserica Voronetului vis a vis de
Complex; la 2 km este Monumentul Voronet sau la manastirile Humor, Moldovita, Sucevita, Arbore,
Dragomirna, Bogdana, Slatina, Putna .
Gustare traditionala tip bufet dupa Slujba de Inviere (o felie de cozonac, oua rosii, un pahar de vin)
Duminica 19.04.2020
Ora 9:00 – 12:00 - mic dejun Traditional sfintelor Pasti in Bucovina tip bufet;
La slujba din ziua de Paste ora 16:30 – 17:00 puteti participa la biserica de langa Complex ,la 50 m,
unde ve-ti fi miruiti de catre preot si binecuvantati;
Ora 19:00 - masa festiva de Paste unde atmosfera de sarbatoare va fi intregita de spectacol cu muzica
live
Luni 20.04.2020
Ora 09:00 - 11:00 – mic dejun tip bufet;
Ora 16:00 – petrecere campeneasca cu muzica live si voie buna
Marti 21.04.2020
Ora 08:00-11:00 – mic dejun tip bufet
Meniurile vor cuprinde preparate din bucataria romaneasca traditionala si moderna, precum si
sortimente bogate si variate de bauturi alcoolice si nealcoolice.
Conditii de rezervare:
50% avans pentru rezervarea ferma; avansul se constiuie ca o garantie a rezervarii, este
nerambursabil si se constituie ca o penalizare in caz de anulare dupa 25 februarie 2020; diferenta
de 50% se va achita pana la data de 20 martie 2020;
Copiii cu varsta de peste 14 ani platesc pachetul complet;
Nu se fac rezervări în regim single; sau rezervarea single implică plata pentru camera dublă;
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Masa se va servi in regim meniu fix;
In cazul unor calamitati naturale sau diverse lucrari ce pot cauza blocarea traficului rutier,
alimenarea cu apa, gaz sau energie electrica, Complexul Turistic Casa Elena nu se face
raspunzator.
COMPLEXUL TURISTIC CASA ELENA va invita pentru a sarbatori PASTELE pe plaiul sfant
al BUCOVINEI, Complex recunoscut de mult timp cel mai frumos si bine dotat loc din Bucovina
desfasurandu-se pe o suprafata de 2.5 hectare intre munti acoperiti de paduri cu rauri repezi si terenuri
fertile.
Complexul este situat in cartierul Voronet la 3 km de Gura Humorului (5 minute cu masina sau
20 minute pe jos) la 50 m (vis a vis) de biserica Voronet, la 2 km de manastirea Voronet, la doar 100 m de
padure cu vedere spre raul Moldova.
Complexul dispune de urmatoarele facilitati: fitness parc; teren de sport; loc de joaca pentru
copii; sala de jocuri: biliard, tenis de masa, remi, sah, table, poker, etc...;
Poate fi un punct de plecare pentru drumetii pe munti, la stani, la manastirile Voroneţ, Humor,
Moldoviţa, Suceviţa, Arbore, Dragomirna, Bogdana, Slatina, Putna, la ceramică neagră de Marginea, la
Cetatea de Scaun a Sucevei, la mina de sare si catedrala catolică de la Cacica, shopping session la Suceava.
Va informam ca in vecinatatea Complexului, la o distanta de 500 m se afla zona de agrement
Arinis unde va puteti bucura de telescaun Leitner cu o capacitate de 1000 persoane pe oră, salvamont,
piscina acoperită, sauna, jacuzzi, baie de abur, teren outdoor (tenis de camp, fotbal, handbal, baschet,
volei), teren indoor (tenis de camp, fotbal, handbal, baschet, volei), tiroliana, rapel, alpinism, ciclism, zbor
cu parapanta, plimbari cu trasura.
De asemenea intr-una din zile va vom delecta cu o prezentare de incondeiere a oualelor.
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PENSIUNE: Roua Voronețului 4 *
Statiune: Voroneț, Gura Humorului
Paște 2020: perioada: 17-21 aprilie
Tip cameră
Camera dublă (2 adulți)
Camera triplă (2 adulți + 1 copil <14 ani)
Cameră triplă (2 adulți + 2 copii < 14 ani
Al treilea adult in cameră >14 ani

Tarife (4 nopți)
3200 lei/cam/sejur
3800 lei/cam/sejur
4500 lei/cam/sejur
1500 lei/cam/sejur

*Prețurile nu includ taxa de stațiune care se plătește direct la recepție 1%.
Pachetul include:
cazare cu mic dejun pentru 4 nopți
4 cine
Gustarea din noaptea de Înviere (după slujbă, orele 1:00-2:00)
Petrecere CÂMPENEASCĂ
Program artistic și tradiții
Condiții plată:

 Avans de 50% la comanda fermă, avansul se constituie ca o garanție a rezervari, este
nereambursabil și se constituie ca o penalizare în caz de anulare după 25 februarie 2020;
 Diferența 50% cel târziu până pe 20 martie
 Nu se fac rezervari în regim single, rezervarea single, implică plata pentru dublă
 Masa se va servi în regim fix
 În cazul unor calamități naturale sau diverse lucări ce pot cauza blocarea traficului rutier,
alimentarea cu apă, gaz sau energie electrică, Pensiunea Roua Voronețului nu se face responsabilă

Info Hotel:
Situată într-o zonă liniştită din Gura Humorului, la 2 km de Mănăstirea Voronet, Pensiunea Roua
Voroneţului are un restaurant tradiţional şi o curte mare, cu foişor. Se oferă transfer gratuit la/de la gara
Gura Humorului.
Toate camerele au balcon, acces gratuit la internet Wi-Fi, TV prin cablu şi baie privată cu duş, uscător
de păr şi articole de toaletă gratuite.
De asemenea, Roua Voroneţului are o terasă, loc de joacă pentru copii şi o sală de conferinţe. Oaspeţii
care sosesc cu maşina au la dispoziţie locuri de parcare gratuite.
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Busteni
Hotel: Alexandros 3 *
Statiune: Busteni
Paște 2020: perioada: 17-20 aprilie

Loc in tripla
Loc in camera dubla
Loc in apartament -

- 420 lei
- 525 lei
- 675 lei

Pachetul de servicii include:
-Cazare 3 nopti
-Mic dejun 3 zile
-Gustare traditionala in noaptea de Inviere
-Dejun in ziua de Paste
-Cina in seara de Paste cu muzica asigurata de DJ
Pentru copii:
 Copiii cu varsta pana la 6 ani au gratuitate la micul dejun si la cazare, daca nu se
solicita pat suplimentar;
 Pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 6 si 12 ani, se achita 50% din valoarea
pachetului;
 Pentru copiii cu varsta peste 12 ani se achita tariful integral
Pe toata perioada sejurului clientii mai beneficiaza gratuit de:★ parcare gratuita ★ wifi ★ acces la terenurile de sport
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Casa Freya 4 *
Statiune: Busteni
Paște 2020: perioada: 17-22 aprilie
PACHET DE 4 ZILE / 3 NOPTI
LOC IN DUBLA
STANDARD

790 RON/PERS
PACHET DE 5 ZILE / 4 NOPTI
LOC IN DUBLA
STANDARD

LOC IN DUBLA
CU VEDERE LA
MUNTE
875 RON/PERS
LOC IN DUBLA
CU VEDERE LA
MUNTE

LOC IN
APARTAMENT CU
VEDERE LA
MUNTE
1100 RON/PERS
LOC IN
APARTAMENT CU
VEDERE LA
MUNTE
1370 RON/PERS

930 RON/PERS
1080 RON/PERS
Pachetul include:
 Cazare cu mic dejun bufet suedez
 Surpriza iepurasului
 Primire tradiţională în noaptea de Înviere ( ouă roşii, cozonac, vin)
 Masa festiva în ziua de Paşte cu preparate tradiționale specifice acestei Sărbători
 Momente de relaxare la centrul SPA ( jacuzzi si sauna uscata ), 1ora/pachet/intr-una din zile, cu
programare
Copiii sub 6.99 ani – gratuitate la cazare si mic dejun in camerele duble (fara pat suplimentar) si in
apartamente ; pentru masa festiva se achita suplimentar 100 lei/copil
Copiii cu varsta intre 7-13.99 ani - achita 75 lei/copil/zi/ pat suplimentar si mic dejun pentru
cazare in camere duble, iar pentru cazare in apartamente se achita 45 lei/copil /mic dejun; pentru primirea
tradiţională în noaptea de Înviere si masa festiva din ziua de Paşte se achita 150 lei/copil.
Termeni de plata:
- 50 % avans in momentul comenzii ferme
- Diferenta de 50% se achita pana la data de 01.04.2020
- Pentru inscrieri dupa 01.04.2020, se achita integral valoarea pachetului
Politica de anulare:
- rezervarile se pot anula gratuit cu 30 de zile inainte de data sosirii ;
- intre 30 de zile si 20 de zile orice anulare sau modificare se penalizeaza cu 50% din valoarea
integrala a pachetului;
- cu mai putin de 20 de zile inainte de data sosirii pachetele devin nerambursabile si orice modificare
sau anulare se tarifeaza cu contravaloarea intregului sejur.
-
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HOTEL: Iri 3 *
Statiune: Busteni
Paște 2020: perioada: 17-21 aprilie

Camera dubla sau twin
Standard 3*
Camera dubla sau twin *** cu vedere
panoramica catre Cruce
Camera tripla 3*
Suita 4 pax 3*
Apartament 5 pax 3*

3 Nopti
PRET/RON/CAM/

4 Nopti
PRET/RON/CAM/

1835
1915

2125
2175

2310
2645
3305

2560
3140
3885

Pachetul include:
Demipensiune si Cina Festiva Traditionala de Paste cu muzica live orele 19:30 - 02:30, cu
bauturi alcoolice incluse in regim open bar (19.04.2020);
Surpriza iepurasului pt copii cazati in hotel in dimineata zilei de 19.04.2020
Facilități copii:
 1 copil cu varsta cuprinsa intre 0 – 7 ani, are gratuitate la cazare in camera dubla si achita serviciile
de masa astfel: 15 lei/zi mic dejun, 200 de lei cina Pascal, 25 lei cina/zi (2 zile)
*** Taxele de statiune conf. hotararii consiliului local al orasului Busteni, se achita de catre client,
la receptie.

Info Hotel:
Camere: Hotelul dispune de 70 locuri de cazare, distribuite in 34 de camere, dintre care: 18 sunt
camere cu pat matrimonial, 8 camere duble twin si 4 apartamente compuse din 2 camere duble
twin/matrimoniale fiecare. Fiecare camera dispune de baie proprie, precum si de alte dotari: LCD cu
cablu, frigider, balcon sau terasa cu vedere la munte, internet wireless.
Restaurant: In acest moment putem oferi mic dejun (gustare calda + gustare rece, dulce, ceai, cafea),
pranz si cina in functie de meniu.
Facilitati: Parcarea este privata si supravegheata video 24/24 si inclusa in tariful de cazare.
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Calimanesti Caciulata
HOTEL: Complex Balnear Cozia 3*: Corp Caciulata, Corp Cozia,
Corp Oltul; Hotel Central 3*
Statiune: Călimănești Căciulata
Paște 2020: perioada: 16-21 aprilie
Pachet 3 Nopti – 930 lei/persoana – loc in camera dubla
Pachet 4 Nopti – 1210 lei/persoana – loc in camera dubla
Pachet 5 Nopti – 1480 lei/persoana – loc in camera dubla
EARLY BOOKING!
Pentru plata integrala a serviciilor pana la 15 martie 2020, se acorda discount 10% la
pachetul solicitat!
*** Tarifele sunt exprimate in lei/persoana/sejur.
Tarifele includ: cazare, gustare traditionala de Paste, dejun Pascal, mic dejun, dejun si cina.
Serviciile incep cu cina si se incheie cu mic dejun in ziua plecarii.
Pentru copiii cu varsta intre 7-16 ani se achita 50% din pachet, cu asigurarea patului pliant.
Pentru copiii sub 7 ani , care beneficiaza de reducere 100% la cazare, asigurarea locurilor la mese
inclusiv la mesele festive se va face contra cost, in limita posibilitatilor existente. ***
MASA PASTE COPIII 0-6,99 ANI
265 LEI/COPIL
PACHET 3 NOPTI
345 LEI/COPIL
PACHET 4 NOPTI
430 LEI/COPIL
PACHET 5 NOPTI
MASA PASTE COPIII 7-16 ANI
460 LEI/COPIL
PACHET 3 NOPTI
600 LEI/COPIL
PACHET 4 NOPTI
730 LEI/COPIL
PACHET 5 NOPTI
TARIF CAMERA DUBLA IN REGIM SINGLE
1160 LEI/ SEJUR SGL
PACHET 3 NOPTI
1500 LEI/ SEJUR SGL
PACHET 4 NOPTI
1825 LEI/SEJUR SGL
PACHET 5 NOPTI

IMPORTANT:
Mentionam ca rezervarile se vor face pe corpuri.
Accesul la piscina nu este inclus, se va achita la receptia unitatii de cazare!!
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HOTEL: Orizont 3*
Statiune: Cozia, Calimanesti Caciulata
Paște 2020: perioada: 17-20 aprilie
Tip camera
Loc in dbl fara balcon
Loc in dbl cu balcon
Loc in apartament
A treia persoana adulta cazata in
apartament
Sgl fara balcon
Sgl cu balcon

Tarif /pachet
1075 LEI
1105 LEI
1195 LEI
1075 LEI
1310 LEI
1370 LEI

PACHETUL INCLUDE :
Cazare – trei nopti in data de 17,18,19 aprilie .
Mic dejun in regim bufet suedez in zilele de 18,19,20 aprilie.
Cina de bun venit in data de 17 aprilie la ora 19.00 bufet suedez
Dejun in data de 18 aprilie la ora 13.00 bufet suedez
Cina in data de 18 aprilie la ora 19.00 bufet suedez
Gustare specifica in noaptea de Inviere intre orele 00.30-01.30
Dejun pascal in data de 19 aprilie la ora 13.00 bufet suedez
Cina festiva in data de 19 aprilie incepand cu ora 19.00, cu meniu fix ce cuprinde mancare, bauturi.
Programul muzical va fi asigurat de formatia restaurantului .
Acces la centrul Welness & Spa in cadrul programului de lucru ( 9:00 – 19:00) pe parcursul
sejurului.
TVA
Check in: dupa ora 15:00
Check out: pana in ora 11:30.
Informatii suplimentare:
1. Tarife suplimentare pentru copii:
 Pentru primul copil cu varsta cuprinsa intre 0 si 5.99 ani se va acorda gratuitate la cazare si masa si
beneficiaza de loc in restaurant daca au fost anuntati odata cu rezervarea(fara meniu) ;
Pentru al doilea copil cu varsta cuprinsa intre 0-3.99 ani se va achita 120 lei/sejur reprezentand
supliment de mic dejun si acces la SPA, cazat in camera dubla fara pat suplimentar sau in apartament ;
daca al doilea copil are varsta intre 4-5.99 ani se achita 240 lei/sejur,reprezentand suplimentul de
cazare, mic dejun si accesul la SPA ,cazat in camera dubla cu pat suplimentar sau in apartament si
beneficiaza de loc langa parinti la restaurant (fara meniu).
 Copiii cu varsta cuprinsa intre 6 si 14 ani : 445 lei / sejur , reprezentand suplimentul de masa si acces
SPA, cazat in camera dubla fara pat suplimentar .
 Copiii cu varsta cuprinsa intre 6 si 14 ani : 565 lei / sejur , reprezentand suplimentul de cazare , masa si
acces SPA, cazat in camera dubla cu pat suplimentar sau in apartament.
 Peste 14 ani copiii sunt considerati adulti.
 Serviciile suplimentare pentru copii reprezinta servicii accesorii la serviciile de cazare ale adultilor.
* Este obligatorie prezentarea la check in a documentelor ce atesta varsta copiilor (in copie sau
original)
**Rezervarea locurilor la cazare si restaurant, suplimentare pachetului, atat pentru copii cat si
pentru adulti, se face odata cu rezervarea pachetului (datorita locurilor limitate). Nu putem fi
raspunzatori de incovenientele ce pot aparea datorita nerezervarii locurilor suplimentare pentru
restaurant odata cu rezervarea pachetului.
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2. Apartamentele sunt destinate pentru maxim 3 adulti sau 2 adulti si 2 copii (maxim 14 ani). Tarifele de
cazare pentru apartamente includ servicii pentru 2 adulti.
3. In incinta hotelului este interzis accesul cu animale de companie indiferent de talia acestora.
4. Se va achita un avans de minim 50% din contravaloare in termenul specificat in factura proforma. Diferenta
de 50% din contravaloarea serviciilor se va face înainte cu 14 zile inainte de cazare.
5. Dupa efectuarea platii avansului, rezervarile sunt ferme. In situatia in care se doreste anularea
rezervarii, avansul se pierde . Rezervarea poate fi anulata gratuit numai in primele 24 ore de la
achitarea avansului. In situatia neprezentarii la cazare, beneficiarul va pierde avansul pentru
contravaloarea serviciilor contractate si rezervarea se va anula.
Servicii suplimentare:
Masaj relaxare, anticelulitic, terapeutic, abdominal, facial, suedez, sportiv,
Masaj cu pietre vulcanice, cu miere, revitalizant, exfoliant, hidratant, aromatic,
Reflexoterapie, Drenaj limfatic, Bai relaxante,Impachetari anticelulitice, cu cafea, cu ciocolata
Servicii de spalatorie si calcat.
Servicii gratuite: parcare auto, informatii turistice, pastrarea de valori in seiful de la receptie, rezervari
la mijloace de transport, distribuire corespondenta si mesaje, acces la internet prin cablu sau wireless,
acces la salonul Prichindel pentru copii cu varsta mai mica de 6 ani.
***Serviciile suplimentare nu creeaza obligatii contractuale si sunt oferite in limita disponibilitatii si pe
durata programului de functionare afisat, contra cost.
-

-
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HOTEL: Traian 3*
Statiune: Căciulata
Paște 2020: perioada: 17-20 aprilie

450 lei/pers/sejur
 Copiii pana in 14 ani cazati in camera cu parintii beneficiaza de pat pliant, 33 lei/noapte si achita
jumatate din pachetul unui adult pentru serviciile de masa. In camera se poate pune doar 1 pat
pliant.
 Pachetul de Paste se poate prelungi, tariful fiind cel standard.

Cu ocazia sarbatorilor de Paste va invitam sa petreceti un sejur agreabil la Hotelul Traian
din statiunea Caciulata in perioada 17.04.2020 – 20.04.2020, care va cuprinde urmatorul
pachet de servicii turistice:
* CAZARE in camera cu doua locuri - 3 nopti
* MASA pensiune completa: 17.04.2020 cina; 18.04.2020 mic dejun , dejun, cina;
19.04.2020 mic dejun, dejun si cina festiva; 20.04.2020 mic dejun.
In zilele de 17 si 18.04.2020, la solicitare, se pot servi si preparate de post.
*** Optional in cadrul hotelului clientii pot beneficia de servicii suplimentare
cu plata la centrul Wellness si SPA, care ofera: sauna hammam; sauna finlandeza;
sauna cromoterapie si aromoterapie; jacuzzi; salina cu sare Himalaya si Praid;
fantana de gheata,bazin cu apa termala.
Meniul va cuprinde preparate si produse specifice sarbatorilor de PASTE, care vor fi
servite intr-un cadru festiv.
Programul oferă posibilitatea de: destindere, recreere si distracţie in unitatea de
alimentaţie publică, unde, la masa festiva, pe langa meniurile traditionale diversificate,
specifice acestui eveniment, veti avea parte si de distractie, oferita din partea
organizatorilor.
Rezervarea se face cu confirmare de locuri din partea noastră, iar aceasta rămâne fermă
in momentul achitării integrale a contravalorii serviciilor.
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Colibița
HOTEL: Fisherman's Resort 4*
Statiune: Colibita
Paște 2020: perioada: 17-22 aprilie
1500 lei / persoana – 3 nopți cazare
1700 lei / persoana – 4 nopți cazare
1900 lei/persoana - 5 nopti cazare
Fisherman”s Colibița, asezată la poalele munților Călimani, vă așteaptă cu drag să sărbătoriți Paștele într-o atmosferă
învăluită de căldură în mijlocul naturii.
Pachetul include:
 3, 4 sau 5 nopți cazare cu intrare 17.04.2020
 Toate mesele incluse ( intrarea se face cu prânzul și se încheie cu mic dejun)
 Vineri 17.04.2020 dupa servirea pranzului, vopsirea ouălor
 Sambata 18.04.2020 mic dejun, pranz, cina
 Lumina se ia de la Mănăstirea Piatra Fântânele (deplasarea se va face cu un autocar)
 Dupa Inviere sunteti asteptati cu preparate specifice sarbatorilor Pascale, servite tip bufet
 Duminica 19.04.2020, mic dejun, vizitarea unei stâne de oi unde se servește prânzul în aer liber.

Cină festivă (atmosfera va fi întreținută de DJ Roby)
 Luni/marti 20.04.2020, mic dejun, drumetie, pranz, cina
 Mic dejun in ultima zi
Tarife copii:
- au gratuitate pana la 6 ani la cazare si masa
- intre 6 si 12 ani platesc 120lei/zi pentru masa
- peste 12 ani platesc jumatate din valoarea pachetului
Pachetul mai include :
 Jacuzzi, sauna
 Minisala de sport
 Băi dacice
 Foc de tabără
 Trasura cu cai
 Masă de tenis
 Biliard







Fisherman's Resort, situat în localitatea Colibiţa are o zonă de plajă privată, o piscină sezonieră în aer liber şi un
centru de fitness. Această proprietate cu recepție cu program nonstop are, de asemenea, restaurant și loc de joacă
pentru copii. Complexul oferă atât WiFi gratuit, cât şi o parcare privată gratuită.
Camerele de la Fisherman's Resort au TV cu ecran plat. Camerele cu baie privată ale unității de cazare au şi vedere la
munte. Toate camerele au dulap de haine.
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Covasna
HOTEL: Caprioara 4*
Statiune: Covasna
Paște 2020: perioada: 17-20 aprilie
Camera dubla: 1385 lei/sejur/2 nopti de cazare/2 persoane;
Camera single: 860 lei/sejur/2 nopti de cazare;
Zi suplimentara: 160 lei/noapte/loc in camera dubla: cazare cu mic dejun;








Pachetul cuprinde:
Cazare2 nopți in camera dubla/single* 18-20 aprilie;
Mese:
 in data de 18.04., 19.04.2020: cina bufet;
 Dejun Pascal;
 Open bar in data de 19.04.2020;
 Mic dejun - bufet
Muzica live: in 18.04 si 19.04;
Acces gratuit la piscina, sauna, jacuzzi si baie de aburi;
Cadou: aqua gym/stretching;
Program pentru copii

Camera dubla: 1900 lei/sejur/3 nopti de cazare/ 2 persoane;
Camera single: 1200 lei/sejur/3 nopti de cazare;
Zi suplimentara: 160 lei/noapte/loc in camera dubla: cazare cu mic dejun;
Pachetul cuprinde:
 Cazare 3 nopti in camera dubla*;
 Mese:
 in data de 17.04, 18.04., 19.04.2020: cina bufet;
 Dejun Pascal;
 Open bar in data de 19.04.2020;
 Mic dejun - bufet
 Muzica live: in 18.04 si 19.04;
 Acces gratuit la piscina, sauna, jacuzzi si baie de aburi;
 Cadou: aqua gym/stretching;
 Program pentru copii;
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HOTEL: Covasna 3*
Statiune: Covasna
Paște 2020: perioada: 17-20 aprilie
Camera dubla: 1060 lei/sejur/2 nopti de cazare/2 persoane;
Camera single: 700 lei/sejur/2 nopti de cazare;
Zi suplimentara: 110 lei/noapte/loc in camera dubla: cazare cu mic dejun;
Pachetul cuprinde:
 Cazare in camera dubla/single*;
 Mese:
 in data de 18.04., 19.04.2020: cina bufet;
 Dejun Pascal: 80 lei/pers: 19.04.2020;
 Open bar in data de 19.04.2020;
 Mic dejun – bufet
 Muzica live/DJ: in 18.04 si 19.04;
 Cadou: stretching;
 Program pentru copii;

Camera dubla: 1450 lei/sejur/3 nopti de cazare/ 2 persoane;
Camera single: 975 lei/sejur/3 nopti de cazare;
Zi suplimentara: 110 lei/noapte/loc in camera dubla: cazare cu mic dejun;
Pachetul cuprinde:
 Cazare in camera dubla/single*;
 Mese:
 in data de 17.04., 18.04., 19.04.2020: cina bufet: 40 lei;
 Dejun Pascal: 80 lei/pers: 19.04.2020;
 Open bar in data de 19.04.2020: 30 lei/pers;
 Mic dejun - bufet
 Muzica live/DJ: in 18.04 si 19.04;
 Cadou: stretching;
 Program pentru copii
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Delta Dunării
HOTEL: Delta Boutique&Carmen Silva Resort 5*
Statiune: Crisan, Delta Dunării
Paște 2020: perioada: 17-20 aprilie

785 lei/PERSOANA
Pretul este in lei/pachet/persoana si include:
 Cazare in camera standard cu mic dejun inclus in perioada 17 aprilie – 20 aprilie (3 nopti);
 Pranz festiv de Paste (include un pachet de bauturi);
- supliment pentru ocupare camera in regim single: +80%
- reduceri copii - conform tabel camere standard;
- reducere al 3-lea adult in camera: - 10% (cu pat pliant);
- pret cazare in apartament: 2520 LEI/pachet/apartament (capacitate maxima 3 adulti + 1 copil 0-12
ani).
REDUCERE EARLY BOOKING
15% pentru inscrieri pana la 29 februerie 2020!

Situat în Crișan, în Delta Dunării, Delta Boutique & Carmen Silva Resort oferă un restaurant și o piscină în aer liber
cu secțiune pentru copii și bar la piscină. Acest complex pune la dispoziție acces WiFi gratuit.
Inaugurate în anul 2014, unitățile de cazare au aer condiționat, TV și cutie de valori. Baia privată este dotată cu duş,
uscător de păr şi articole de toaletă gratuite. Printre facilitățile suplimentare se numără canale TV prin cablu și prin
satelit.
La Delta Boutique & Carmen Silva Resort, oaspeții au la dispoziție o saună comună, recepție deschisă nonstop și o
grădină. Alte facilități disponibile la proprietate includ un lounge comun și depozit de bagaje.
La proprietate sau în împrejurimi, oaspeții se pot bucura de pescuit, urmărirea păsărilor și excursii cu barca prin zona
înconjurătoare. La 700 de metri puteţi găsi un supermarket.
La proprietate se poate ajunge doar cu barca din Tulcea. La cerere, transportul de la Tulcea la proprietate poate fi
organizat la o taxă suplimentară, iar bărci de transport public sunt, de asemenea, disponibile. Plaja Sulina este la 30
de minute cu barca. La cerere pot fi organizate excursii cu barca în Delta Dunării.

41

Iași, B-dul Tutora nr 2, Sc.B, Parter Romania, 700160
Tel: 0756216216, 0758800500, 0752562562
Fix: 0040/232216216
E-mail :office@sinditour.ro
Web: www.sinditour.ro

HOTEL: Mon Jardin 4*
Statiune: Mahmudia, Delta Dunării
Paște 2020: perioada: 17-20 aprilie

1.100 lei/persoană – loc în Camera economy
1.140 lei/persoană – loc în Camera standard
1.210 lei/persoană – loc în Camera standard
vedere Dunare
1.265 lei/persoană – loc în Family room
1.300 lei/persoană – loc în Apartament
SEJUR 3 NOPTI, PENSIUNE COMPLETA







Cazare cu mic dejun inclus
Vineri 17.04.2020: Cina de bun venit
Sambata 18.04.2020: Mic dejun, excursie cu Nava Mon Jardin 1, dejun pe nava, cina
Duminica 19.04.2020: Mic dejun, dejun traditional si cina festiva
Optional: excursie 2 ore cu ambarcatiuni rapide
Luni 20.04.2020: Mic dejun si check aut

Copiii cu varsta pana in 7 ani au gratuitate la cazare.
Mesele pentru copii pot fi comandate in regim a la carte
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Durau
HOTEL: Bradul 3 *
Statiune: Durău
Paște 2020: perioada: 16-21 aprilie
VARIANTA I: 385,00 lei/persoană
pachet 3 nopti cazare în cameră dublă,
masa festiva traditionala de Pasti

VARIANTA II: 465,00 lei/pers
pachet 4 nopti cazare în cameră dublă
masa festiva traditionala de Pasti

VARIANTA III: 540,00 lei/pers
pachet 5 nopti cazare în cameră dublă
masa festiva traditionala de Pasti

Facilităţi hotel:
Situat la 250 de metri de pârtiile de schi din Durău, în Munţii Ceahlău, hotelul Bradul oferă un
restaurant, acces gratuit la internet Wi-Fi şi camere cu balcon şi vedere la munte sau la pădure.
 Fiecare cameră are minibar, TV prin cablu şi o baie cu cadă şi articole de toaletă gratuite. La
cerere, este disponibil un uscător de păr.
 Restaurant 196 locuri, bucatarie clasica si traditionala
 Sala de sedinte
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HOTEL: Bistrița 4*
Statiune: Durău
Paște 2020: perioada: 17-21 aprilie
1050 ron/persoana, cazare in camera dubla
1230 ron/persoana, cazare in apartament standard
1350 ron/persoana, cazare in apartament VIP
Pachetele includ:
Intampinare cu colac, sare, palinca cu schinduf/afinata de casa
Servicii cazare 3 nopti la alegere (17-20 sau 18-21 aprilie) cu demipensiune
(mic dejun si cina)
Gustare dupa Slujba de Inviere (la manastirea Durau aflata la 250m de hotel)
Pranz in aer liber in 19.04.2020, bufet cu preparate traditionale, muzica si
multa voie buna
Orchestra in restaurant in seara de 19.04.2020
Acces la sauna, billiard, teren de sport in aer liber, loc de joaca pentru copii
Supliment copii:





0-6 ani- gratuitate
6-10 ani- 375 ron
10-16 ani- 505 ron
Peste 16 ani / al treilea adult- 630 ron

Nota:

 Pentru garantarea rezervarii se achita in avans 30% din valoarea pachetului. Restul de plata se
achita cel tarziu la momentul check-inului.
 Anularea rezervarii dupa achitarea avansului atrage dupa sine pierderea acestuia.
 Se accepta plata cu vouchere de vacanta.
 La cerere si in functie de conditiile meteo se pot organiza (contra cost), iesiri in natura cu cosuri
de picnic, vizite la manastiri si in imprejurimi.
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Fundata
HOTEL: Complex Cheile Gradistei Fundata 3 *

Statiune: Fundata
Paște 2020: perioada: 17-20 aprilie
Locatie/tip camera
Hotel / Vila 3***
Camera dubla
Hotel / Vila 3***
Suita / apartament
Hotel Sport 2 **
Camera Dubla
Hotel Sport 2**
Suita

Cost

1700 lei
2500 lei
1300 lei
1900 lei

Nr. persoane incluse in tarif
2 adulti
3 adulti sau 2 adulti si 2
copii cu varta pana la 14 ani
2 adulti
3 adulti sau 2 adulti si 2 copii
cu varsta pana la 14 ani

Hotel 3*** ( Hotel Bucegi , Hotel Piatra Craiului)
Vila 3*** ( Vila Bradul , Vila Molidul , Vila Pinul , Vila Paltinul, Vila Frasinul , Vila Carpenul , Vila Alunul , Vila Fagul , Vila
Bujorul , Vila Brandusa)

Pachetele includ:
Cazare 3 nopti
Mic dejun
Cina festiva
Meniu Cina Festiva 19 Aprilie 2020 :

 Aperitiv
 Fel principal: pui / porc/ miel cu garnitura si salata
 Desert:Pasca / cozonac
Open-Bar Cina Festiva *:








Tuica/visinata/afinata
Vinul casei alb/rosu
Bere
Cafea
Apa minerala/plata
Sucuri gama Pepsi

*Durata open barului este de 4 ore.
TARIFE SUPLIMENTE:
Copii cu varsta de pana la 4 ani:

 Gratuitate la cazare si mic dejun , daca nu se solicita pat suplimentar
Copii cu varsta intre 4 si 14 ani:

 Pat suplimentar :25 lei/seara
 Cina festiva:100 lei
 Mic dejun :15 lei/zi
Persoanele cu varsta peste 14 ani:

 Pat suplimentar: 25 lei/seara
 Cina festiva:200 lei
 Mic dejun: 30 lei/zi
Centrul SPA(piscina, sauna umeda, sauna uscata ,jacuzzi): 50 lei / persoana / zi si 25 lei/ copil/zi
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Moeciu
HOTEL: Complex Cheile Gradistei Moeciu 3 *

Statiune: Moeciu
Paște 2020: perioada: 17-20 aprilie
Locatie/tip camera
Vila Ana 4****
Camera dubla
Hotel / Vila 3*** PLUS
Camera dubla
Vila 3***
Camera dubla
Hotel / Vila 3***PLUS
Suita/Camera tripla
Vila 3*** (Bogdan/Dorina)
Apartament
Vila 3*** (Ovidiu)
Camera tripla

Cost

1500 lei

Nr. persoane incluse in tarif
2 adulti

1300 lei

2 adulti

1200 lei

2 adulti

1700 lei
1800 lei
1500 lei

3 adulti sau 2 adulti si 2
copii cu varsta pana la 14 ani
3 adulti sau 2 adulti si 2 copii cu
varsta pana la 14 ani
3 adulti sau 2 adulti si 2
copii cu varsta pana la 14 ani

Hotel/Vila 3***PLUS ( Hotel Gradistea, Hotel Cheia , Vila Aron , Vila Alex , Vila de lemn) Vila 3*** ( Vila Ovidiu, Vila Bogdan ,
Vila Dorina )

Pachetele includ:
Cazare 3 nopti
Mic dejun
Cina festiva
Meniu Cina Festiva 19 Aprilie 2020 :

 Aperitiv
 Fel principal: pui / porc/ miel cu garnitura si salata
 Desert:Pasca / cozonac
Open-Bar Cina Festiva *:








Tuica/visinata/afinata
Vinul casei alb/rosu
Bere
Cafea
Apa minerala/plata
Sucuri gama Pepsi

*Durata open barului este de 4 ore.
TARIFE SUPLIMENTE:
Copii cu varsta de pana la 4 ani:

 Gratuitate la cazare si mic dejun , daca nu se solicita pat suplimentar
Copii cu varsta intre 4 si 14 ani:

 Pat suplimentar :25 lei/seara
 Cina festiva:100 lei
 Mic dejun :15 lei/zi
Persoanele cu varsta peste 14 ani:

 Pat suplimentar: 25 lei/seara
 Cina festiva:200 lei
 Mic dejun: 30 lei/zi
Centrul spa ( piscina, jacuzzi, sauna): 30 lei/ adult/ zi si 15,00 lei/ copil/ zi;
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Mamaia
HOTEL: Hotel Pirates Resort (fost Hotel Bicaz) 3*
Statiune: Mamaia
Paște 2020: perioada: 17-20 aprilie
Camera dubla standard - 1800 lei/sejur 3 nopti, pentru 2 adulti cu pensiune completa.
Camera dubla superioara - 1890 lei/sejur 3 nopti, pentru 2 adulti cu pensiune completa.
Camera dubla privilege - 1947 lei/sejur 3 nopti, pentru 2 adulti cu pensiune completa.
Camera dubla bunk bed - 2076 lei/sejur 3 nopti, pentru 2 adulti cu pensiune completa.
Apartament standard - 2112 lei/sejur 3 nopti, pentru 2 adulti cu pensiune completa.
Apartament superior - 2211 lei/sejur 3 nopti, pentru 2 adulti cu pensiune completa.
Apartament privilege - 2298 lei/sejur 3 nopti, pentru 2 adulti cu pensiune completa.
Oferta este valabila pentru sejururi de 3 nopti in perioada 17.04-20.04.2020, si include dupa cum urmeaza:
- 17.04 - 19:00 Start petrecere: primire oaspeti - Cocktail de primire, 22:30 Cina bufet suedez cu bauturi
racoritoare, ceai, cafea, bere draft si trei sortimente de vin (alb, rosu, roze); intre 19:30-22:30 program
entertaiment (muzica si dans alaturi de invitatul serii);
- 18.04 - mic dejun, pranz si cina bufet suedez, cu bauturi racoritoare, cafea, bere draft si trei sortimente de
vin (alb, rosu, roze); intre 20:00-22:30 program entertaiment (muzica si dans alaturi de invitat surpriza);
- 19.04 - mic dejun, Pranz Pascal si cina bufet suedez (live cooking-berbecut la protap), cu bauturi
racoritoare, cafea, bere draft si trei sortimente de vin (alb, rosu, roze); intre 14:00-16:30 program
entertaiment (moment de relaxare la malul marii); intre 20:00-23:00 program entertaiment.
- 20.04 - mic dejun bufet suedez.
Acces gratuit la piscina exterioara cu apa incalzita, early check-in, loc de joaca, program de
entertainment pentru copii oferit de magicianul Emiliano pe durata intregului sejur, muzica, surprize pentru
cei mari si pentru cei mici, muzica live, dans alaturi de invitati (Mircea Cazan, Folk, Sideral, Ansamblul de
dansuri grecesti Asteria, Pirates Show).
Facilitati copii in camera dubla:
- 2 adulti si 1 sau 2 copii 0-6.99 ani beneficiaza de gratuitate la cazare si masa, fara pat suplimentar; daca se
solicita pat suplimentar, se va achita 50% din valoarea unui loc de cazare.
- 2 adulti si 2 copii - primul copil de 0-6.99 ani si al 2-lea 7-9.99 ani - primul copil beneficiaza de gratuitate
la cazare si masa, iar pentru al 2-lea se achita supliment de masa 115 lei/zi, fara pat suplimentar; Daca se
solicita pat suplimentar se achita 50% din valoarea unui loc de cazare.
- 2 adulti si 1 copil 7-9.99 ani beneficiaza de gratuitate la cazare, fara pat suplimentar, dar achita supliment
de masa 115 lei/zi; Daca se solicita pat suplimentar se achita 50% din valoarea unui loc de cazare.
- 2 adulti si 2 copii 7-9.99 ani, copii beneficiaza de gratuitate la cazare fara pat suplimentar, dar pentru
fiecare copil se achita supliment de masa 115 lei/zi.
- 2 adulti si 1 copil 10-13.99 ani achita 50% din valoarea unui loc de cazare si supliment de masa 115 lei/zi
si beneficiaza de pat suplimentar;
- 2 adulti si 2 copii (primul copil 0-6.99 ani si al 2 lea copil 10-13.99 ani), primul beneficiaza de gratuitate la
cazare si masa, al 2-lea copil achita 50% din valoarea unui loc de cazare si supliment de masa 115 lei/zi, si
beneficiaza de pat suplimentar;
- 2 adulti si 2 copii (primul copil 7-9.99 ani si al 2-lea copil 10-13.99 ani), primul copil achita supliment de
masa 115 lei/zi, al 2-lea copil achita 50% din valoarea unui loc de cazare si supliment de masa 115 lei/zi, si
beneficiaza de pat suplimentar;
- 2 adulti si 1 copil 14-17.99 ani, copilul achita contravaloarea unui loc de cazare si supliment de masa 230
lei/zi, si se va beneficia de pat suplimentar;
Facilitati copii camera dubla Bunk Bed:
- 2 adulti si 2 copii (1 copil 7-9.99 ani si 1 copil 10-13.99 ani), copii beneficiaza de gratuiate la cazare, dar se
achita pentru fiecare copil supliment de masa conform varstei.
- 2 adulti si 2 copii 10-13.99 ani, copii beneficiaza de gratuiate la cazare, dar se achita pentru fiecare
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copil supliment de masa conform varstei.
- 2 adulti si 2 copii (1 copil 10-13.99 ani si 1 copil 14-15.99 ani), copii beneficiaza de gratuiate la cazare, dar
se achita pentru fiecare copil supliment de masa conform varstei.
Facilitati copii in apartament:
- copiii 0-6.99 ani beneficiaza de gratuitate la cazare si masa;
- copiii 7-13.99 ani achita pentru masa 115 lei/zi;
- peste 14 ani sunt considerati adulti si achita supliment de masa 230 lei/zi;
- Al 3-lea si al 4-lea adult in apartament, achita doar supliment de masa 230 lei/zi;
Tariful pentru camera single (1 adult sau 1 adult si 1 copil 0-6.99 ani) este la cerere.
In apartament se pot caza maxim 4 persoane.

Descriere hotel Pirates Resort (fost Hotel Bicaz)
Hotel Pirates Resort Mamaia (fost Hotel Bicaz), reclasificat la 3 stele, isi intampina turistii incepand cu vara 2016
cu un nou nume si un nou concept, prietenos atat cu cei mici dar si cu cei mari, al unei vacante-aventura desfasurata
la malul Marii Negre alaturi de pirati, comori si legendele lor.
Astfel, Hotel Pirates Resort a amenajat spatii tematice in tot hotelul, un restaurant cu terasa in aer liber si nume
sugestiv „Pirates Island”, mini-club de joaca pentru copii, toate intregite de spectacole de magie si iluzionism, seri cu
muzica live, concursuri cu premii, petreceri dansante si alte surprize menite sa creeze o atmosfera vesela si relaxanta.
Hotel Pirates Resort Mamaia este situat in nordul statiunii, la doar 10 de metri de plaja si se invecineaza cu hotelurile
Vega, Apollo si Siret.
Construit perpendicular pe tarmul marii, ofera camere si apartamente cu vedere spre mare sau cu vedere spre parcare.
Pe langa spatiile de cazare, Hotel Pirates Resort pune la dispozitia turistilor un restaurant care serveste preparate
apartinand bucatariei internationale, o terasa in aer liber cu vedere la mare si inconjurata de spatiu verde, un bar si loc
de joaca pentru copii.
Toate spatiile comune si camerele beneficieaza de internet Wi-fi gratuit.

Facilitati
Piscina Parcare Restaurant Aer conditionat Balcon

Alte specificatii
Ora check-in: 18:00 | Ora check-out: 12:00
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Maramureș
HOTEL: Castel Transilvania 4*
Statiune: Baia Mare, Maramureș
Paște 2020: perioada: 17-20 aprilie
ALL INCLUSIVE
Tarif pentru cazare în camere standard: 1190 lei/persoană
Tarif pentru cazare în camere Deluxe: 1290 lei/persoană
Tarif pentru cazare în apartament VIP: 1590 lei/persoană
Tarif pentru cazare in camera single: 1190lei/persoana
Copiii cu varsta de pâna la 3 ani, beneficiază de gratuitate
Pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 ani şi 10 ani, se achită ½ din tarif
Pentru copiii cu vârsta peste 10 ani, se achită tariful întreg
Mai sunt disponibile 4 camere single si apartamentul VIP, toate situate la mansarda hotelului
17.04.2020 (Vineri)
Primirea invitaților conform tradiției maramureșene – ora 14:00
Cina de BUN VENIT, tip bufet suedez cu preparate traditionale, orele 19:00-23:00,
compusă din:
- Gustări/startere, preparate de bază, deserturi (cuprinde si meniuri de post)
- Open bar pe durata mesei:
*Apă minerală carbogazoasă/plată
*Răcoritoare gama Pepsi, Pepsi Max, Pepsi Twist, Mirinda, Seven Up, Evervess
*Răcoritoare necarbogazoase, limonada exotica, limonada clasica
*Pălincă de prune si pălincă de pere
*Vin alb si roșu Cramele Oprișor sau Panciu
*Vinars Jidvei
*Lichior Baileys
*Whiskey Red Label si J&B
*Cafea
*Bere Carlsberg, Tuborg(draft)
DJ SI MUZICĂ LIVE
18.04.2020 (Sambata)
Mic dejun, orele 07:00-8:30, tip bufet suedez

Circuit turistic prin inima Maramureşului, plecare la 9:00
Vom vizita Memorialul Victimelor Comunismului din Sighetu Marmaţiei - un monument istoric recreat în amintirea
uneia dintre cele mai notorii închisori politice din ţara noastră din epoca comunistă, primul memorial din lume închinat
memoriei victimelor comunismului, unde au fost încarcerate elitele intelectuale, politice şi religioase ale României,
considerate periculoase.
Vom vizita Cimitirul Vesel din Săpânţa - faimos pentru crucile mormintelor viu colorate, picturile naive reprezentând
scene din viaţa şi ocupaţia persoanelor înhumate şi nuanţele umoristice din descrierea personajelor.
Prânzul îl vom lua într-o locaţie tradiţional maramureşeana – surpriză
După prânz vom vizita Mănăstirea Bârsana, o icoana a sufletului creştin ortodox maramureşean, care a fost construită în
anul 1711 ca mulţumire pentru protecţia contra ciumei mari şi se carcterizează printr-o desăvârşită unitate stilistică şi simţ
artistic care guvernează întregul aşezământ.
Cina traditionala, tip bufet suedez, orele 20:00-23:00,compusa din:

- Gustări/startere, preparate de bază, deserturi (cuprinde si meniuri de post)
- Open bar pe durata mesei:
*Apă minerală carbogazoasă/plată
*Răcoritoare gama Pepsi, Pepsi Max, Pepsi Twist, Mirinda, Seven Up, Evervess
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*Răcoritoare necarbogazoase limonada exotica, limonada clasica
*Pălincă de prune si pălincă de pere
*Vin alb si roșu Cramele Oprișor sau Panciu
*Vinars Jidvei
*Lichior Baileys
*Whiskey Red Label si J&B
*Cafea
*Bere Carlsberg, Tuborg(draft)
DJ SI MUZICĂ LIVE
Participarea la slujba de Inviere la Catedrala Sfânta Treime (opțional)si aducerea luminii sfinte si pasca sfintita - ora
00:00
19.04.2020 (Duminica)
Mic dejun, orele 7:00-10:00, tip bufet suedez, cu preparte de Paste, drob de miel si oua rosii
Pranz, orele 12:00-16:00, servit la Sura Castelului, berbecut la protap, ciorba de miel, mix -grill(porc, pui). Open bar pe durata
pranzului.
Vă invităm la o partidă de paintball - distracție, acțiune si adrenalină - în funcție de condițiile meteorologice. Ora de plecare se
stabilește la cererea grupului.
CINA FESTIVA DE PASTE, tip bufet suedez, orele 19:-23

- Gustări/startere, preparate de bază, deserturi traditionale de Paste
- Open bar pe durata mesei:
*Apă minerală carbogazoasă/plată
*Răcoritoare gama Pepsi, Pepsi Max, Pepsi Twist, Mirinda, Seven Up, Evervess
*Răcoritoare necarbogazoase limonda exotica, limonada clasica
*Pălincă de prune si pălincă de pere
*Vin alb si roșu Cramele Oprișor sau Panciu
*Vinars Jidvei
*Lichior Baileys
*Whiskey Red Label si J&B
*Cafea
*Bere Carlsberg, Tuborg(draft)
DJ SI MUZICĂ LIVE
20.04.2020(Luni)
Mic dejun, orele 07:00-10:00, tip bufet suedez
*Check-out, până la ora 12:00

Castel Transilvania este construit în stil arhitectural de inspiraţie medievală şi oferă piscine în aer liber cu vedere la Baia
Proprietatea asigură unităţi decorate în nuanţe închise de maro şi roşu, amenajate cu un şemineu. Camerele au aer
condiţionat, TV cu ecran plat cu canale prin satelit, o canapea, o zonă de relaxare şi un birou. Includ o baie privată. Unele
camere de la Castel Transilvania au un balcon sau o terasă unde oaspeţii se pot destinde.
Restaurantul cu atmosferă medievală oferă un meniu cu preparate internaţionale şi tradiţionale. În plus, Castel Transilvania
are o sală de conferinţe şi 2 săli de banchet.
Facilităţile proprietăţii, precum cada cu hidromasaj cu apă sărată sau centrul spa, sunt disponibile la un cost suplimentar.
Oaspeţii activi pot juca tenis de masă.
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HOTEL: Gabriela 3*
Statiune: Vișeu de Sus, Maramureș
Paște 2020: perioada: 17-20 aprilie
Preț pachet: 1.450Ron / persoană în camera dublă.
Pachet Paște 2020
 Cazare 3 nopți (17 – 20.04.2020)
 Mic dejun bufet suedez
 Coșul cu produse tradiționale (ouă roșii, pască, vin etc.) pentru sfințire –
18.04.2020 (seara)
 Prânz tradițional în ziua de Paște – 19.04.2020 – orele 13:00
 Seară Maramureșeană (19.04.2020) începând cu orele 21:00 cu cină inclusă
 Acces nelimitat la centrul Wellness & Spa (sală fitness, piscină, jacuzzi, saună
umedă, saună uscată, saună de sare, dușuri emoționale).
Tarife pentru copii:
 Până la 4 ani – gratuit.
 4 – 7 ani – 30% din valoarea pachetului pentru un adult.
 7 – 14 ani – 50% din valoarea pachetului pentru un adult.
 Hotelul nu dispune de paturi suplimentare! Cazarea copiilor este posibilă în limita
disponibilității camerelor cu canapea extensibilă.
Pentru concretizarea unei rezervări este nevoie de plata unui avans de 50%, iar diferența de 50%trebuie
achitată până la data de 31.03.2020!

Situat in Maramureșul Istoric, în orașul Vișeu de Sus, pe DN 18, departe de vacarmul centrului urban aglomerat, având confortul
și dotarea unui hotel de clasă, dar în același timp intimitatea, căldura și eleganța locuinței proprii, Hotelul Gabriela satisface și
cele mai drastice exigențe. Ospitalitatea specifică locului, bucătăria bogată și diversificată, amabilitatea, promptitudinea și
calitatea serviciilor sunt motivele care vă vor face să reveniți cu plăcere la noi. Restaurantul cochet și elegant, alături de o terasă
unică prin ea insăși, întregesc peisajul acestui mic complex.
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HOTEL: Gradina Morii 3*
Statiune: Sighetu Marmatiei, Maramureș
Paște 2020: perioada: 17-20 aprilie
Pachet 3 nopti cu pensiune completa

2360 lei/pachet cu cazare în cameră dublă
2426 lei/pachet cu cazare în cameră dublă cu balcon
2525 lei /pachet cu cazare în cameră dublă superioară
2690 lei /pachet cu cazare în suita/apartament
3086 lei /pachet cu cazare în apartament de lux
Camera în regim single – 2195 lei/ pachet
Băuturile alcoolice și non-alcoolice nu sunt incluse în preț!
Nu este permisă aducerea băuturilor alcoolice și non alcoolice în locație.



Pentru copiii intre 0 - 6 ani cazarea este gratuită in cameră dublă cu parintii (fără pat suplimentar). Pentru copiii
intre 6 -12 ani cazarea este gratuită in cameră dublă superioară sau în suită cu părinții (pat suplimetar inclus) și
vor achita 280 lei.
Pentru copiii peste 12 ani, cazarea este gratuită în cameră dublă superioară sau în suită cu părinții (pat
suplimentar inclus) și vor achita 886lei.

Condițiile rezervării:
1. Rezervarea se face din momentul achitării unui avans de 50 %. Plata integrală a sejurului se face până la data
de 15.03.2020. In cazul neachitării integrale a sejurului până la data de 15.03.2020 rezervarea va fi anulată,
iar avansul plătit nu se returnează. Renunțarea la rezervarea confirmată până la data de 15.03.2020, atrage
după sine pierderea întregii sume achitate.
2. Avansul se achită în urma facturii proforme solicitată de către client. Factura proforma se achită in termen de
3 zile lucrătoare de la data emiterii, în caz contrar rezervarea se anulează.
Sejur de 3 nopți cazare cu pensiune completă şi Masa festivă de Paşte
17.04.2020
- Primirea oaspeților
- Cină tip bufet
18.04.2020
- Mic dejun
- În cursul zilei, plimbare cu căruța la Muzeul Satului Maramureșan
- Prânz tip bufet
- Cină tip bufet
- Participare la Slujba Învierii Domnului la bisericile din oraș
19.04.2020
- Mic dejun cu bucate sfințite
- Prânz: Masă Festivă de Paște cu preparate specifice
- Cină cu produse tradiționale și foc de tabără în curtea hotelului
- muzică și voie bună alaturi de Soții Orza.
20.04.2020
Mic dejun
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Pensiunea: Holiday 3*
Statiune: Ocna Șugatag, Maramureș
Paște 2020: perioada: 17-20 aprilie
Preţ pachet cu demipensiune:

1200 lei/ persoană -3 nopti

 Primul copil de 0-3,99 ani fără pat suplimentar = gratuit
 Primul copil de 4-6,99 ani fara pat suplimentar =100 lei/zi
 Al doilea copil indiferent de varsta şi copii intre 7 –13,99 ani cu pat suplimentar în camera
părinţilor = 50%
 A treia persoana in camera(peste 14 ani) achita tarif de adult.
Cazare: loc în camere dbl de 3***
Masă: demipensiune , Mic dejun (8-10), Cina (20-23); Prânzul de Paste (ora13). Produse traditionale si
non traditionale. Băuturile alcoolice (vinul casei , băuturi spirtoase traditionale) si băuturile non alcoolice
(apa minerală, apa plată, sucuri).
Pentru mese suplimentare avem restaurant cu meniu traditional si clasic cu servire “a la carte”. Program
functionare Restaurant de la 8-23.
Sâmbătă : muzica live traditionala cu “Fraţii Petreuşi”.
Duminică :muzica live.
Program relaxare 9-20: piscine interioare cu apă dulce şi apă sărată încălzite, saună.
Obiective turistice: Cimitirul Vesel şi Mănăstirea Peri de la Săpânţa (la
35 km de
Pensiune), în Sighetu Marmaţiei puteţi vizita Muzeul Anticomunismului “Memorialul Durerii” şi Muzeul
Satului (18 km), Mănăstirea Bârsana pe Valea Izei(12km), Biserica veche de lemn din Budeşti care
adăposteşte cămaşa de zale a lui Pintea Viteazu’ (6km), Panta misterioasă pe care urcă maşinile (fără
motor) către vârful dealului Budeşti (7km)
Parcare proprie exclusivă, spaţioasă, supravegheată video.
Slujba de Inviere are loc la Biserica de lemn din Staţiune (100m).
Rezervarea locurilor se face prin plata unui avans de 50% din totalul sumei aferente rezervarii.
Restul sumei se va achita pana la data de 01.04.2020.
Penalitati in caz de anulare: 50%pentru 30-21 zile inainte de inceperea sejurului, 80% pentru 21 -14 zile
inainte de inceperea sejurului, 100%pentru mai putin de 14 zile inainte de inceperea sejurului

Pensiunea Holiday este amplasată in statiunea balneoclimatica Ocna Sugatag, centrul geografic al
Maramuresului istoric, avand ca principala bogatie naturala: apa sarata naturala extrasa din lacurile formate
in urma inundarii fostelor mine de sare, de pe vremea imperiului Austro-ungar, apa este saturata in saruri,
minerale si ioni de fier.
Aceasta bogatie naturala, apa cloro-sodica, unica in aceasta parte a Europei este intens folosita in tratarea
unor afectiuni reumatismale, afectiuni ale aparatului locomotor, respiratorii, a asteniei si surmenajului cat si
pentru combaterea proceselor inflamatorii cronice.
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Pensiunea: Lacramioara 3*
Statiune: Săcel, Maramureș
Paște 2020: perioada: 17-21 aprilie
1490 ron/ persoană - 4 NOPŢI – 5 ZILE
Tip: DEMIPENSIUNE
PISCINĂ INTERIOARĂ ÎNCĂLZITĂ, CIUBĂR CU ,,SLATINĂ”
(apă sărată LA 38ͦ C)- ACCES GRATUIT
OBSERVAŢII :
-check-in: după ora 14, check-out: înainte de ora 12.
- deplasarea la obiective se va face cu maşina personală
- copiii de până la 2 ani beneficiază de gratuitate totală, dacă nu se utilizează pat suplimentar
- copiii de la 2-10 ani beneficiază de 50 % gratuitate
- rezervările se fac la telefon cu plata anticipată a unui avans de 50 %, care nu se returnează în caz de
neprezentare, iar diferenţa se achită în ziua sosirii.
- vegetarienii sunt rugaţi să anunţe înainte de achiziţionarea pachetului.

DESFĂŞURAREA PROGRAMULUI:
ZIUA I : 17 APRILIE 2020
-Primirea turiştilor într-un mod cum îi şade bine maramureşanului
Cina: 19- 20: ciorbă țărănească de vacuță, specialitatea casei: cârnați de porc cu coaste afumate și cartofi țărănești,
murături de casă, desert, apă minerală/plată , suc, pălincă/afânată.
ZIUA II : 18 APRILIE 2020
Mic dejun : ora 8- 9.30: bufet suedez pe bază de produse tradiționale
OPȚIONAL: Se organizează PLIMBARE CU CĂRUŢĂ TRASĂ DE CAI la Izvorul Albastru al Izei din Munţii
Rodnei . Peisajul este deosebit, caii parcurgând un traseu minunat pe un drum şerpuit de munte. Acolo paznici stau
brazii falnici și casele răsfirate ici și colo. Se oferă hrană rece, vin, horilca fiartă și ceai fierbinte. Minim 25
persoane. TRASEUL ESTE DE 20 KM DUS – ÎNTORS !!!!
Preţul este de 25 lei/ copil, 50 lei/ adult.
Cina: 19- 20: ciorbă rădăuţeană, ciolan de porc cu varză călită, desert, apă minerală/plată, suc, pălincă/afânată.
ZIUA III : 19 APRILIE 2020
Participarea la Slujba de Inviere la Biserica din apropierea pensiunii şi primirea copiilor in “tiez”.
Mic dejun : ora 8.30 - 11: bufet suedez pe bază de produse tradiționale.
Ora: 20 – Masă festivă
- cu bucate specifice Sărbătorilor Pascale : gustare rece, ciorbă de miel/burtă, friptură de miel și friptură de porc la
tavă cu garnitură, sărmăluţe cu costiţă, prajitură şi cozonaci, apă, suc, bere, vin, afânată, cafea şi horilcă.
Seară maramureşeană
 Alături de o formaţie autentică, cântec, joc şi voie bună pe acorduri de ceteră!
ZIUA IV : 20 APRILIE 2020
Mic dejun : ora 8 – 10.30 : bufet suedez pe bază de produse tradiţionale
Recomandăm :
SĂCEL
- Participarea la slujba religioasă din localitate şi posibilitatea de a admira portul tradițional
- Vizită la atelierul meşterului în lemn, Grigore Tulean, Săcel, a carui miniaturi reînvie arta lemnului pentru care
Maramureşul este atât de vestit.
- Vizită la Moara lui Mecleș - moară de apă, vâltoare și atelier de prelucrare a lânii de oaie
ZONA VALEA IZEI
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- Vizita la Muzeul Ţărăncii Române din Dragomireşti
- Vizita la Mânăstirea Bârsana, localitatea la 35 km distanţa de Săcel. Este o zona care impune
nu doar prin aspect, ci şi prin liniştea şi pacea pe care o inspiră atunci când paşii turistului ajung acolo şi se
transformă într-un pelerin.
-Vizita la Cimitirul Vesel şi Mânăstirea Peri din Săpânţa, Memorialul Durerii din Sighetul Marmaţiei.
ZONA VIȘEU
-Plimbare cu Mocăniţa pe frumoasa Vale a Vaserului care traversează Munţii Maramureşului. Este printre ultimile
locomotive cu aburi din Europa care încă mai străbate calea ferată și singura din România folosită pentru transportul
oamenilor şi a lemnelor.
Ora 15: GRĂTAR IN AER LIBER CU VIN ŞI HORILCĂ FIARTĂ
Cina : 20-21: Ciorbă de perișoare, păstrăv în făină de mălai cu mămăliguţă, desert, apă minerală/plată, suc CocaCola/Fanta, pălincă/afânată
ZIUA V : 21 APRILIE 2020
Mic dejun : ora 8– 10.30 : bufet suedez pe bază de produse tradiţionale
-« Plecarea prietenilor care au venit turişti »
OPȚIONAL : SE POATE OPTA PENTRU PRELUNGIREA SEJURULUI CU O ZI FIE LA INCEPUTUL
SEJURULUI, FIE LA FINALUL LUI – cost 250 lei/ zi/ pers= cazare+ mic dejun+ cină+ acces gratuit la piscină și
ciubărele cu apă sărată termală
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Pensiunea: Plai Cu Peri 4*
Statiune: Săpânța, Maramureș
Paște 2020: perioada: 17-22 aprilie
4000 lei - camera dubla twin/pachet/2 persoane
4200 lei - camera dubla/pachet/2 persoane
4500 lei – suita/pachet/2 persoane
Pachetul include:
 5 nopți de cazare cu DEMIPENSIUNE (mic dejun și cină) 17-22.04
 17.04 Cină de bun venit
 18.04 Vizită la meșteșugari
 19.04 Masă traditionala de Sfintele Paști
 20.04 Ansamblu de muzică populară – cântec, șoc și voie bună
 21 aprilie Foc de tabără
 Pentru copilașii 0-6 ani, cazați cu parinții fn camera, cazarea si masa (DP) este gratuita.
 Pentru cu copiii 6-12 ani, cazați cu parinții în camera se plateste doar suplimentul de masa -440
lei iar cazarea este gratuita.
 Pentru cu copiii 12-18 ani, cazați cu parinții in camera se plateste doar suplimentul de masa 620 lei iar cazarea este gratuita.
 Bauturile alcoolice și non -alcoolice nu sunt incluse.
Pe 22.12.2019 avem Pomana porcului (pentru pachetul de Craciun) iar pe 30.12.2019 avem gulaș la
ceaun din patru tipuri de carne, la foc, sub padure (pt pachetul de Revelion).
La masa festiva din ziua de Crăciun și noaptea de Revelion avem ansamblu de muzica populara
format din copii care ne colinda, ne horesc și ne joaca.

Plai cu Peri se află în Săpînţa, la 700 de metri de Cimitirul Vesel, şi oferă cazare tradiţională în zona Maramureşului.
Toate camerele au TV cu ecran plat cu canale prin cablu şi baie privată. Plai cu Peri oferă acces gratuit la internet
WiFi în întreaga proprietate.
Puteţi cunoaşte modul de viaţă moroşan îmbrăcând costume populare din zonă şi închinând un pahar de pălincă
autentică.
Restaurantul proprietăţii serveşte preparate culinare din bucătăria locală, cu mâncăruri făcute în casă pregătite cu
ingrediente locale. Pâinea de casă, mierea locală şi gemul pregătit din mure culese cu mâna sunt doar câteva dintre
delicatesele care vă aşteaptă.
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HOTEL: Romanița 4*
Statiune: Recea, Maramureș
Paște 2020: perioada: 17-20 aprilie

1500 LEI/PERSOANA
Servicii incluse:
 cazare 4****
 pensiune completa
 acces liber la spa si piscina interioara
 noaptea de inviere la biserica din comuna
 pranzul traditional de paste
 petrecere moroseneasca

Romanita de 4 stele este un hotel cochet, deschis in august 2013 si este amplasat la intrarea in orasul Baia
Mare (7 km de centrul orasului), in localitatea Recea, pe drumul european E58, dinspre Cluj, intr-o zona cu
un cadru natural superb, ferit de aglomeratia urbana.
Hotelul Romanita este unul modern, elegant si ofera camere mari, spatioase mobilate cu stil si rafinament,
o piscina exterioara pe timp de vara, iar pe timpul iernii un Centru Spa cu dotari de ultima ora si piscina
interioara.
Restaurantul si sala de evenimente precum si produsele din bucataria traditional maramureseana sunt foarte
apreciate de turistii ce vin aici pentru a-si petrece Revelionul si Sarbatorile de iarna sau doar sa se
racoreasca de in zilele toride de vara.
Conditiile de cazare exceptionale, facilitatile multiple, serviciile ireprosabile si proximitatea principalelor
obiective turistice din Maramures precum si a partiilor de ski Cavnic, Suior, Mogosa si Izvoare fac din
Hotel Romanita un loc foarte apreciat de turisti
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HOTEL: Roman 3*
Statiune: Borșa, Maramureș
Paște 2020: perioada: 16-21 aprilie
Sejur minim 3 nopți
Camera dubla cu panorama = 350 lei / noapte
Camera dubla fara panorama = 300 lei / noapte
Pat suplimentar pliant = 50 lei / noapte
Micul dejun nu este inclus in tarif, dar se poate servi a-la-carte (ca si restul meselor) in restaurantul
nostru deschis zilnic, între orele 07-23.
Puteti oferta masa in orice valoare, urmand a fi consumata de catre client a-la-carte, sub forma de fisa cont
camera.
Tarifele includ accesul la piscină, saună și salină, internet wi-fi in tot hotelul si parcare privata
supravegheata video. Piscina este incalzita, apa are ~30 grade, iar accesul se face prin hotel.
Avand in vedere ca Borsa este declarata statiune de interes national, oaspetii trebuie sa plateasca o taxa de
statiune in valoare de 1 leu /camera /noapte.
Pentru garantarea rezervării este necesară plata integrala in avans a serviciilor comandate, conform unei
facturi proforma pe care o intocmim la comanda dvs ferma de rezervare.
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HOTEL: Victoria 3*
Statiune: Borșa, Maramureș
Paște 2020: perioada: 16-21 aprilie
Sejur minim 3 nopți
Tip camera
camera dubla
Camera tripla
apartament

Tarif/cameră
280 lei
310 lei
390 lei

Micul dejun obligatoriu 30 lei/zi/persoana in plus se adaugă la tariful de cazare
Celealalte mese fisa cont cât se dorește.
Nota: Copii sub 4 ani au gratuitate la cazare daca dorm in pat cu parintii dar platesc
micul dejun
Taxa de statiune este 3 lei/persoana/zi se achită la recepție

Hotelul Victoria*** este situat la 800 m distanta de statiunea Borsa, cu o panorama
montana deosebit de frumoasa. Capacitatea hotelului este de 15 camere a 2 locuri, 3
camere a 3 locuri si 3 apartamente a 4 locuri, toate camerele si apartamentele sunt dotate
cu TV cablu, internet wirless, baie proprie.
Facilitati: restaurant 80 locuri, bar de zi 30 locuri, parcare iluminata si dotata cu
supraveghere video.
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Poiana Brasov
HOTEL: Alpin 4 *
Statiune: Poiana Brasov
Paște 2020: perioada: 17-20 aprilie
Pachet standard
1270 lei/persoană – loc în cameră dublă (ocupare 2 persoane)
1320 lei/persoană – loc în Apartament Executive (ocupare 4 persoane)
Pachet Premium
1510 lei/persoană – loc în cameră dublă (ocupare 2 persoane)
1605 lei/persoană – loc în Apartament Executive (ocupare 4 persoane)

Se oferă 10% discount Early Booking pentru plata intergrală până la 15 Martie 2020!
Pachetul include DEMIPENSIUNE:
 Cazare 3 nopti, mic dejun, 3 cine bufet, Brunch Pascal
 17.04.2020 cină bufet cu o mare varietate de produse de post
 18.04.2020 cina bufet din noaptea de înviere/coffe concert , distracție cu DJ
 19.04.2020 Brunch Tradițional Pascal-Transilvănean, program de tradiții și obiceiuri cu “Junii
Cristianului” și taraful Datina, Cină pascaă – bufet, Concert LIVE cu invitați speciali
 20.04.2020
Facilități copii:
 Gratuit cazare și masă pentru copiii până la 2 ani în cameră cu părinții
 120 lei pat suplimentar cu mic dejun
 379 lei mese copii 3 -12 ani
 715 lei mese copii >12 ani
 53 lei mic dejun expres - bufet
Servicii gratuite:
 Piscină Semiolimpică, saună uscată și umedă
 Fitness Gym
 Concierge & Customer Service
 Valet Parking, Garderobă Ski
 Transport la/de la pârtie cu Shuttlle Bus Alpin
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HOTEL: Ana Hotels Bradul 4*
Statiune: Poiana Brasov
Paște 2020: perioada: 17-20 aprilie
1770 lei/ loc în cameră dublă/ sejur 3 nopți
Supliment: Cameră single: 805 lei/ sejur 3 nopți
Copil (<12 ani): 705 lei/ sejur 3 nopți (cazare cu demipensiune)
A treia persoana în cameră: 1135 lei/ sejur 3 nopți
Se oferă 10% discount Early Booking pentru plata intergrală
până la 1 Martie 2020!
* Preț special pentru extinderea pachetului (16 aprilie sau 20
aprilie): 520 lei/ cameră dublă/ noapte.
Pachetul include:
 Cazare la Ana Hotels Sport 4*;
 Demipensiune cu cină în 17, 18 și 20 Aprilie;
 Brunch Pascal cu produse tradiționale românești în 19 Aprilie;
 Cină a la carte (nu este inclusă în pachet) cu program artistic Live în 19 Aprilie;
 Primire cu cozonac și ouă roșii după Slujba de Înviere de la "Biserica de Lemn" din Poiana Brașov, în 18
Aprilie;





Relaxare la Spa:
Voucher Spa în valoare de 480 lei/ cameră/ sejur;
Discount 10% pentru terapii Spa suplimentare;
Acces la piscină, saune, jacuzzi, fitness și hot tub exterior;






Activități zilnice pentru copii:
Ateliere de creație în Kids Club și activități în aer liber;
Vânătoare de ouă în Duminica Paștelui;
Concursuri cu premii;

Oferind camerele elegante, Ana Hotels Bradul Poiana Brașov, parte din complexul Ana Hotels Sport, este situat la poalele
Muntelui Postăvaru. În întreaga proprietate este disponibil accesul gratuit la internet WiFi.
Camerele acestui hotel sunt amenajate cu materiale naturale prețioase, precum lemn de stejar auriu și marmură de Carrara și
îmbogățite cu texturi catifelate. Camerele includ TV cu ecran plat, podea cu mochetă, minibar şi baie privată.
Zona de wellness spa, situată în Hotelul Sport, include piscină, saună, cadă cu hidromasaj interioară și în aer liber, sală de fitness
și zonă de relaxare, precum și acces la WiFi. Copiii sunt bineveniţi să se bucure de locurile de joacă în interior şi în aer liber,
precum şi de diverse activităţi sportive şi de divertisment, în funcţie de sezon.
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HOTEL: Ana Hotels Sport 4*
Statiune: Poiana Brasov
Paște 2020: perioada: 17-20 aprilie

1770 lei/ loc în cameră dublă/ sejur 3 nopți
Supliment: Cameră single: 805 lei/ sejur 3 nopți
Copil (<12 ani): 705 lei/ sejur 3 nopți (cazare cu demipensiune)
A treia persoana în cameră: 1135 lei/ sejur 3 nopți
Se oferă 10% discount Early Booking pentru plata intergrală
până la 1 Martie 2020!
* Preț special pentru extinderea pachetului (16 aprilie sau 20
aprilie): 520 lei/ cameră dublă/ noapte.
Pachetul include:
 Cazare la Ana Hotels Sport 4*;
 Demipensiune cu cină în 17, 18 și 20 Aprilie;
 Brunch Pascal cu produse tradiționale românești în 19 Aprilie;
 Cină a la carte (nu este inclusă în pachet) cu program artistic Live în 19 Aprilie;
 Primire cu cozonac și ouă roșii după Slujba de Înviere de la "Biserica de Lemn" din Poiana Brașov, în 18
Aprilie;





Relaxare la Spa:
Voucher Spa în valoare de 480 lei/ cameră/ sejur;
Discount 10% pentru terapii Spa suplimentare;
Acces la piscină, saune, jacuzzi, fitness și hot tub exterior;






Activități zilnice pentru copii:
Ateliere de creație în Kids Club și activități în aer liber;
Vânătoare de ouă în Duminica Paștelui;
Concursuri cu premii;


Ana Hotels Sport Poiana Brasov, situat într-o locație pitorească de la poalele Muntelui Postăvaru, lângă pârtiile de schi și în
mijlocul unei păduri de pin oferă cazare în stațiunea Poiana Brașov.
Ana Hotels Sport Poiana Brașov pune la dispoziție camere confortabile și plăcute, cu TV LCD și vedere superbă. Accesul la
conexiunea WiFi este disponibil gratuit în toate zonele publice.
Centrul spa al Hotelului Sport include o piscină interioară cu funcție de hidromasaj, o sală de sport, saune și o cadă cu
hidromasaj în aer liber.
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HOTEL: Piatra Mare 4 *
Statiune: Poiana Brasov
Paște 2020: perioada: 17-20 aprilie

790 lei/persoană
Tariful include:
* Cazare 3 nopți cu toate mesele incluse (se intră cu cină se iese cu mic dejun)
* Acces la piscina,sauna,salina si sala fitness
* Parcare, wi-fi
Facilitati copii:
* Primul copil intre 0-6 ani – beneficiaza de gratuitate, dacă nu se solicită pat suplimentar
* Copii intre 6-12 ani achită 399 lei și beneficiază de pat suplimentar


Info Hotel:
Situare: Hotel Piatra Mare ofera cea mai splendida priveliste a statiunii Poiana Brasov, fiind situat
central, in cel mai inalt punct al acesteia, la o altitudine de 1050 m.
Info: Hotelul dispunand de 5 sali de conferinta dotate corespunzator, este un important reper in
organizarea de corferinte, prezentari, congrese, fiind gazda unora dintre cele mai importante
evenimente politico-economice din Romania.
Camere: Renovat in totalitate in anul 2002 si adus la standardul din prezent, hotelul are 11 camere cu
un singur pat, 136 duble, 9 garsoniere, 16 apartamente, dotate cu cablu TV, acces internet, minibar si
telefon. Hotel Piatra Mare ofera turistilor conditii de cazare la standarde 4 stele in 186 de camere
spatioase, ramanand in continuare printre cele mai confortabile hoteluri din statiune. Toate camerele
sunt utilate corespunzator clasificarii si mobilate cu articole din lemn masiv, farmecul cladirii fiind
sporit si datorita colectiei de arta autentica prezentata aici de catre proprietar. Apartamentul
Prezidential reprezinta punctul de atractie al turistilor, acesta fiind situat la etajul 9, de unde se poate
savura intens splendida panorama a masivului Postavaru.
Restaurant: Pentru servirea meselor sau a bauturilor si organizarea evenimentelor, turistii pot opta
pentru restaurantul Smarald, restaurantul Topaz si Terasa sau Piano Bar-ul din grandiosul lobby al
hotelului, punand astfel la dispozitie peste 1000 de locuri in total.
Facilitati: Pentru evenimentele corporate exista 8 sali de conferinte care pot gazdui un total de pana la
2000 de delegati, dotate cu absolut toate facilitatile, astfel incat activitatile sa fie desfasurate cu succes.
Zona de relaxare asteapta turistii sa beneficieze de piscina interioara de dimensiuni impresionante (26 x
27m), care ofera, in acelasi timp, vedere spre munte, sauna cu bazin cu apa rece si salon de masaj, sala
de fitness si, nu in ultimul rand, de salina.
Servicii gratuite: internet wireless, parcare, receptie deschisa non-stop
Animale de companie: Animalele de companie nu sunt acceptate.
Atractii in zona: Piata Sfatului din Brasov, Biserica Neagra din Brasov, Poarta Schei, Turnul Negru,
Poarta Ecaterinei
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HOTEL: Complex Monterai 3 *
Statiune: Poiana Brasov
Paște 2020: perioada: 17-20 aprilie
1680 lei/cameră/sejur
Pachetul include
o 3 nopți de cazare în cameră dublă cu mic dejun inclus
o 17
aprilie – cină cu open bar și program muzical
o 18
aprilie – cină cu open bar și program muzical, primire cu ouă roșii și cozonac
o 19
aprilie: 12.30-15.30 Prânz tradițional (bufet)
 18.30-21.00 Foc de tabără cu vin și țuică fiartă Cină (bufet) cu open bar
și program muzical
o Discounturi la SPA&ATV
Rezervare fermă cu 30% avans
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HOTEL: The Rizzo Boutique Hotel 4*
Statiune: Poiana Brasov
Paște 2020: perioada: 17-20 aprilie
Denumire
Camera dublă
Apartament

3 Nopti/tarif
720 lei/persoană
905 lei/persoană

Pachetul include:
Cazare 3 nopți cu mic dejun
Prânz Pascal în data de 19.04
acces la sauna, piscina, Jacuzzi, internet wi-fi
muzică live în fiecare seară.








Copiii 0-2 ani au gratuitate în cameră cu părinții;
Copiii 2-6 ani achită 48 lei dejunul Pascal și gratuitate la cazare în pat cu părinții
Copiii 6-12 ani cazați în pat cu părinții achită 240 lei/sejur (include și dejunul Pascal)
Copiii ce beneficiază și de pat suplimentar achită 335 lei/sejur (include și deju nul Pascal)
Pat suplimentar adult în cameră dublă 475 lei/sejur
A treia persoană adultă în apartament 525 lei/sejur
Noapte suplimentară cu mic dejun 285 lei/sejur

Situat la numai 20 de metri de patinoarul din Poiana Braşov, acest hotel spa are o piscină interioară
încălzită. Toate camerele şi zonele publice oferă vedere la pădurile din jur.
Camerele hotelului Rizzo Boutique & Spa au TV LCD cu canale prin cablu. Lenjeria de pat este din satin,
iar baia are duş. Apartamentele includ şi o cameră de zi cu chicinetă.
Zona de spa este scăldată de lumină naturală şi oferă acces direct la grădina din jur şi o mică terasă de vară.
Facilitățile de wellness includ saună și cadă cu hidromasaj.
Restaurantul elegant are candelabre din sticlă şi serveşte preparate rafinate din bucătăria internaţională.
Lounge barul cu canapele confortabile oferă cafea şi cocktailuri.
Pârtia de schi Bradul se află la 150 de metri de Boutique Rizzo, iar lacul Miorița este la 300 de metri.
Oaspeţii pot ajunge cu maşina în centrul oraşului Braşov şi la castelul istoric din Bran în mai puţin de 25 de
minute.

65

Iași, B-dul Tutora nr 2, Sc.B, Parter Romania, 700160
Tel: 0756216216, 0758800500, 0752562562
Fix: 0040/232216216
E-mail :office@sinditour.ro
Web: www.sinditour.ro

HOTEL: Royal Boutique Hotel 3*
Statiune: Poiana Brasov
Paște 2020: perioada: 17-21 aprilie
Camera dubla vintage – 2100 lei
Camera dubla modern – 2900 lei
Camera tripla vintage – 2990 lei
Suita moderna – 3500 lei
Suita vintage – 3300 lei
Apartament modern – 3990 lei
Pachetul include
 Cazare 4 nopti
 demipensiune
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HOTEL: Silver Mountain Resort 3*
Statiune: Poiana Brasov
Paște 2020: perioada: 17-21 aprilie
Denumire
Dubla dubla (2persoane)
Apartament
2 camere living + dormitor
(3persoane)

3 Nopti/tarif
2500
3100

4 Nopti /tarif
2800
3400

Pachetul include:
Cazare cu demipensiune - mic dejun + cina in intervalul 17.04 - 21.04.2020 (se poate
solicita cazare incepand cu data de 17 sau 18)
Acces gratuit la SPA (sauna umeda, sauna uscata, jacuzzi interior, piscina interioara, sala
de fitness, piscina infinity exteriora incalzita) in limita locurilor disponibile.
Politici copii :
 Primul copil 0-2 ani beneficiaza gratuit de cazare si masa
 Intre 2-7 ani se achita 400 lei indiferent de sejur (include tot ce contine pachetul fara pat suplimentar),
daca rezervarea este pe apartament beneficiaza de canapea (neextensibila)
 Intre 7-12 ani se achita 500 lei (include tot ce contine pachetul), daca rezervarea este pe apartament
beneficiaza de canapea (neextensibila)
 Peste 12 ani se taxeaza 750 lei (include tot ce contine pachetul + pat suplimentar), daca rezervarea este
pe apartament beneficiaza de canapea (neextensibila).

Silver Mountain Resort & Spa are o piscină în aer liber și află în Poiana Brașov, la 20 de minute pe jos de pârtia de
schi Bradul. De asemenea, proprietatea se află în apropierea stadionului şi la aproximativ 1,7 km de telecabina Capra
Neagră. Telegondola Postăvarul este la 2,1 km.
Toate camerele hotelului au terasă cu vedere la munte. Camerele au balcon, iar unele unităţi de cazare de la Silver
Mountain Resort & Spa beneficiază de vedere la grădină. Fiecare unitate de cazare are dulap.
Proprietatea pune la dispoziţie un centru de spa şi wellness cu o cadă cu hidromasaj şi saună, situat într-o clădire
diferită. În apropiere de Silver Mountain Resort & Spa se pot practica diverse activităţi, precum schi.
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HOTEL: Teleferic Grand Hotel 4 *
Statiune: Poiana Brasov
Paște 2020: perioada: 17-20 aprilie
STANDARD
DOUBLE

SUPERIOR
DOUBLE

JUNIOR
SUITE

JUNIOR
SUITE
PREMIUM
2345 lei/pers

DOUBLE
ECONOMY

DEL
2200 lei/pers
1720 lei/pers
UXE SUITE
PACHETUL INCLUDE:
PREMIUM
3 nopți cazare cu mic dejun;

1865 lei/pers

2010 lei/pers

JUNIOR
SUITE
ECONOMY
2055 lei/pers

Cina bufet in 17 și 18 aprilie 2020;
Primirea oaspeților în seara Învierii cu oua roși, cozonac și vin;
Cina festiva bufet de Pate în 19 aprilie și muzica live;
Acces la SPA (piscina, saune, jacuzzi, fitness);
Loc de joaca și entertainment pentru copii;
Parcare, Wi-Fi și 20% reducere pentru tratamentele SPA.
CONDITll SI FACILITATI COPII:
 0-2 ani gratuitate;
 2-6 ani gratuitate la cazare;
 la mese se achita 235 lei/sejur;
 7-12 ani – 475 lei/sejur Junior suite/ junior suite premium/deluxe suite);
 13-16 ani - 760 lei/sejur Ounior suite/ junior suite premium/deluxe suite);
 Peste 16 ani sau al treilea adult – 1000 lei /sejur Junior suite/junior suite premium/deluxe suite);
OPTIONAL (CU PLATA):
• Tratamente SPA; Coafor; cosmetica; pedichiura; manichiura;
• Sala jocuri (Pinball Shrek, Fussball, Airhockey, Dartz electronic);
Conditii de plata si anulare: 50 % avans in termen de 7 zile de la data confirmarii. Diferenta se achita pana la 3
aprilie 2019. Sumele sunt nerambursabile.

Situat în staţiunea Poiana Braşov, la doar 50 de metri de o telecabină, Teleferic Grand Hotel oferă acces
gratuit la internet WiFi şi vedere panoramică la munte. Această proprietate combină elemente rustice şi
căldura lemnului cu facilităţi de înaltă tehnologie.
Toate camerele sunt decorate cu gust şi au mobilier şi decoraţiuni din lemn masiv. De asemenea, includ TV
cu ecran plat, minibar, seif şi o zonă de relaxare. Cele mai multe unităţi de cazare oferă balcon.
Oaspeţii de la Teleferic Grand Hotel beneficiază de acces gratuit la centrul spa, care include o piscină
interioară, cadă cu hidromasaj în aer liber, o zonă de fitness şi 3 tipuri de saune: umedă, uscată şi cu
infraroşu. Vă puteţi bucura de diverse masaje şi tratamente, la un cost suplimentar. Barul spa oferă o gamă
largă de băuturi din fructe, preparate în faţa oaspeţilor.
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Predeal
HOTEL: Cabana Vanatorilor 3 *
Statiune: Predeal
Paște 2020: perioada: 17-21 aprilie
CAMERA DUBLA
DEMIPENSIUNE
CAZARE 3 NOPTI

MASA FESTIVA
PAȘTE
APARTAMENT (2 PERS.)

TARIF

1570 LEI

MASA FESTIVA
PAȘTE

TARIF

1720 LEI

MASA FESTIVA
PAȘTE
APARTAMENT (2 PERS.)

TARIF

DEMIPENSIUNE

CAZARE 3 NOPTI
 Tarifele sunt exprimate in lei
 Micul Dejun, Taxa Salvamont si T.V.A. sunt incluse in tarif
 Copii sub 6 ani au GRATUITATE daca dorm in pat cu parintii
 Costul unui pat suplimentar, atat la camera dubla cat si la apartament, este de
60 Lei / noapte / persoana – Micul Dejun inclus
 Tarifele pot suferi modificari
CAMERA DUBLA
DEMIPENSIUNE
CAZARE 4 NOPTI

1920 LEI

DEMIPENSIUNE MASA FESTIVA
TARIF
2120 LEI
PAȘTE
CAZARE 4 NOPTI
 Tarifele sunt exprimate in lei
 Micul Dejun, Taxa Salvamont si T.V.A. sunt incluse in tarif
 Copii sub 6 ani au GRATUITATE daca dorm in pat cu parintii
 Costul unui pat suplimentar, atat la camera dubla cat si la apartament, este de
60 Lei / noapte / persoana – Micul Dejun inclus
 Tarifele pot suferi modificari
Pachetul contine:
3/4 nopti cazare (MD inclus) - clientul alege data de intrare
Demipensiune - tichete valorice – 800 lei/1000 lei / pachet - nu impunem un meniu fix, clientul
alege ce consuma si cand consuma
Masa festiva Sf. Paste - pentru 2 persoane
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HOTEL: Carmen 4*
Statiune: Predeal
Paște 2020: perioada: 17-20 aprilie
1065 lei/persoana – cazare in camera dubla 3*
1.230 lei/persoana – cazare in camera dubla 4*
1.430 lei/persoana – cazare in apartament 4*
1.430 lei/persoana – cazare in duplex 4*
1.335 lei/persoana – cazare in apartament 3*
Pachetul include:
 Cazare 3 nopti cu cu mic dejun bufet suedez
 Intampinare in noaptea de Inviere cu oua rosii, vin si cozonac
 Brunch Pascal in 19 aprilie – bufet suedez
 Cina festiva in 19 aprile – bufet suedez
 Program de divertisment special pentru copii si acces gratuit la Kindergarten
 10% discount la consumatiile de la restaurant
 Program muzical
 Acces la centrul SPA
 Internet WI-FI gratuit
 Parcare gratuita in limita locurilor disponibile
Nota:
Pachetele nu includ taxa de salvamont in valoare de 3 lei/persoana/noapte. Un copil cu varsta pana in 7 ani
beneficiaza de gratuitate (fara pat suplimentar). Penru al doilea copil cu varsta pana in 7 ani se achita 385
lei/sejur si include pachetul de masa si patul suplimentar. Pentru copiii cu varste intre 7-14 ani se achita 50% din
valoarea pachetului. Rezervarea este garantata cu plata integrala a pachetelor.


Situat în centrul oraşului Predeal, hotelul Carmen oferă acces gratuit la centrul spa. Puteţi face o baie în piscina interioară
încălzită, vă puteţi relaxa în cada cu hidromasaj şi puteţi utiliza sauna uscată sau sala de fitness.
Camerele sunt prevăzute cu acces gratuit la internet WiFi sau prin cablu, minibar şi TV cu ecran plat cu canale prin cablu.
Băile includ articole de toaletă gratuite, iar pentru un plus de confort se asigură papuci şi un halat de baie. Unele camere au
vedere la munte şi un balcon.
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HOTEL: Hera 3 *1
Statiune: Predeal
Paște 2020: perioada: 18-22 aprilie
Tipuri camere
Garsonieră
Apartament

Sejur 3 nopți/2persoane
2200 lei
2400 lei

Sejur 4 nopți/2persoane
2700 lei
2900 lei

Pachetul include:
 18.04.2020 Cină bufet
***Primirea în noaptea de Înviere cu produse specific
 19.04.2020 micul dejun bufet
 Masă Festivă prima zi de Paște
 Preparate tradiționale românești cu specific de Paște
 Băutura alcoolice: vinul casei/țuică/vișinată/afinată/bere
 Băuturi non-alcoolice: cafea/ceai/scucuri gama pepsi/apă mineral/apă plată
 Muzică live cu band-ul hotelului, program artistic
 Cadouri pentru copii de la iepuraș
 20.04.2020 micul dejun bufet
 Cină bufet
 21.04.2020 micul dejun bufet
 Cină bufet
 22.04.2020 micul dejun bufet
Acces gratuit:
 Piscină interioară încălzită
 Saună uscată cu aromaterapie
 Wifi
 Loc de joacă pentru copii
 Paracre în limita locurilor disponibile

Tarife și facilități pentru copii:
Primul copil cu vârsta 0-7 ani beneficiază de gratuitate la cazare și masa;
Al doilea copil cu vârsta 0-7 ani achită 150 lei/sejur cazare și masa;
Pentru copiii între 7-12 ani se achită 300 lei/sejur
Pentru copii peste12 ani se achită 400 lei/sejur
Pentru al treilea adult în apartament se achită 500 lei/sejur
Pentru al patrulea adult în apartament se achită 600 lei/sejur
Pentru copiii până la 12 ani se va organiza masa festivă separate
Polictici anulare: rezervările se pot anula gratuit cu 30 de zile înainte. Pentru 15 zile înainte orice anulare,
modificare se penalizează cu 50%. Sub 15 zile pachetele devin nerambursabile și se penalizează 100% din
valoarea sejurlui

1

Se acceptă animale de companie de talie mică contracost
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HOTEL: Rozmarin 4*2
Statiune: Predeal
Paște 2020: perioada: 17-21 aprilie
3 nopti + 1 noapte cadou
1250 lei/persoana, loc in camera dubla/sejur
1600 lei/ persoana, loc in apartament (2 pax)/sejur
Se oferă 10% discount Early Booking pentru plata intergrală până la 15 Martie 2020!
Pachetul include:
 17 aprilie 2020 - cină (bufet suedez)
 18 aprilie 2020 - mic dejun (bufet suedez), cină (bufet suedez), 00:00 – gustare, tradițională după Slujba de
Înviere, meniu cu specialități românești (ouă roșii, drob tradițional de miel, brânzeturi, legume
 19 aprilie 2020 - mic dejun (bufet suedez), prânz barbecue (foc de tabără, miel la proțap, muzică live), cină
festivă cu program artistic;
 20 aprilie 2020 - mic dejun (bufet suedez);
 21 aprilie 2020 - mic dejun (bufet suedez).
 Băuturi incluse în pachet: sucuri gama Coca-Cola, sucuri fără acid, apă minerală sau plată, vin alb / roșu /
rose, țuică, vișinată, afinată, bere draft.
 10% DISCOUNT PENTRU MESELE SERVITE À LA CARTE
Conditii si facilitati pentru copii si adulti:
 copiii între 0-12 ani beneficiază de gratuitate la
 cazare și mese (dacă nu solicită pat suplimentar);
 copiii mai mari de 13 ani achită 399 lei / sejur;
 pat suplimentar 200 lei / sejur.
FACILITĂȚI:
• acces gratuit la fitness și saună;
• acces nelimitat la internet wi-fi;
• parcare gratuită;
• 50% reducere la sala de gaming.

Hotelul Rozmarin din Predeal este aproape de Stadionul Orăşenesc. Oferă unităţi de cazare renovate frumos, cu acces
gratuit la internet Wi-Fi.
Oaspeţii au la dispoziţie locuri de parcare gratuite. Hotelul Rozmarin include un lounge pentru mic dejun, o terasă, o
zonă de fitness şi o cadă cu hidromasaj. De asemenea, există o saună şi şezlonguri.

2

Acceptă animale de companie
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Sangeorgiu de Mureș
HOTEL: Apollo Wellness Club 3*/4*
Statiune: Sângeorgiu de Mureș
Paște 2020: perioada: 16-20 aprilie
Pachet 3 nopţi (17.04.2020 - 20.04.2020)
Camera double 4**** 945 lei/adult/sejur
Camera double 3*** - 840 lei/adult/sejur






Copil pana la 5 ani – gratuit (daca nu se solicita pat suplimentar)
Copil 5 – 12 ani fara pat suplimentar – 275 lei/sejur (cu buget masa copil)
Copil 5 – 12 ani in pat suplimentar – 395 lei/sejur (cu buget masa copil)
Copil 12 – 18 ani in pat suplimentar – 520 lei/sejur (cu buget masa adult, fara buget wellness)
Supliment single 270 lei/pachet

Pachet 4 nopţi (16.04.2020 - 20.04.2020)
Camera double 4**** - 1 195 lei/adult/sejur
Camera double 3*** - 1 055 lei/adult/sejur






Copil pana la 5 ani – gratuit (daca nu se solicita pat suplimentar)
Copil 5 – 12 ani fara pat suplimentar – 350 lei/sejur (cu buget masa copil)
Copil 5 – 12 ani in pat suplimentar – 510 lei/sejur (cu buget masa copil)
Copil 12 – 18 ani in pat suplimentar – 660 lei/sejur (cu buget masa adult, fara buget wellness)
Supliment single 360 lei/pachet

Pachetul este conceput pentru sejururi de 4 si 3 nopti si include:
 Mic dejun bufet suedez
 Buget restaurant 200 lei/adult/sejur 4 nopti și 150 lei/adult/sejur 3 nopți;
o Buget restaurant 100 lei/copil 5-12 ani sejur 4 nopti si 75 lei/copil 5-12 ani/sejur 3 nopti;
 Pranz Pascal bufet in restaurantul Apollo (19.04.2020)
 Buget wellness 80 lei/adult/sejur pentru servicii de masaj, cosmetica, manichiura, coafor
 Acces nelimitat la Centrul SPA (piscina cu apa dulce, bazin cu apa sarata, sauna umeda, sauna uscata,
infrasauna, jacuzzi, sala de fitness)
 Parcare
 Wi-fi


Situat la 3 km de Târgu Mureş, Hotelul Apollo oferă acces gratuit la un centru de wellness mare cu piscine în interior
şi în aer liber, băi saline, cadă cu hidromasaj, precum şi saună şi facilităţi de fitness.
Renumitele băi saline din Sângeorgiu de Mureş se află în interiorul complexului. Oaspeţii pot beneficia contra unui
cost suplimentar de o ofertă bogată de tratamente, precum împachetări cu nămol, reflexoterapie, aromoterapie şi băi
cu apă sărată. La proprietate veţi găsi mai multe facilităţi sportive, printre care terenuri de fotbal, tenis şi baschet.
Toate camerele includ TV prin cablu şi baie privată cu halate de baie şi papuci. Unele camere au aer condiţionat şi
beneficiază de balcon şi de acces gratuit la internet WiFi. Unele camere sunt de 3 stele.
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Sibiu
PENSIUNE: Complex Medieval Unglerus 4*
Statiune: Com. Biertan, Jud. Sibiu
Paște 2020: perioada: 17-22 aprilie

3 nopți: Preț 700 RON/persoană
4 nopți: Preț 900 RON/persoană
Tariful include:
 Loc în cameră dublă
 Demipensiune
 Mic dejun și prânz festiv cu preparate tradiționale în 19.04.2020
 Bauturi alcoolice si racoritoare
 Check-in flexibil
 Parcare GRATUITA🅿
 Wi-Fi GRATUIT 📶


Proprietatea a fost renovată într-un stil istoric elegant, având elemente medievale şi podea din lemn.
Pensiunea oferă unităţi de cazare spaţioase şi luminoase.
Toate camerele hanului includ TV cu ecran plat cu canale prin cablu şi o baie privată cu articole de toaletă
gratuite şi cadă. Fiecare unitate de cazare are dulap. Oaspeţii se pot bucura de vedere la stradă de la etajele
inferioare sau superioare, iar unele camere au vedere la curtea interioară.
Proprietatea are o terasă şi o livadă. Micul dejun este servit în fiecare dimineaţă la restaurantul Unglerus,
situat la 100 de metri de proprietate. În camere se face curăţenie la fiecare 3 zile.
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Sinaia
HOTEL: Caraiman 3*
Statiune: Sinaia
Paște 2020: perioada: 17-21 aprilie
HOTEL CARAIMAN 3*

Pachet 3 nopti
17-20.04.2020
825 LEI
1210 LEI
1925 LEI
380 LEI

Pachet camera single
Pachet camera dubla
Garsoniera *
Copil 6 -14 ani
(cu pat suplimentar inclus si aceleasi servicii ca
si pachetul de baza cu mențiunea ca la
restaurant meniurile au jumătate de porție)
*In garsoniera se pot caza maxim 3 adulti , sau 2 adulti cu 2 copii .

Pachet 4 nopti
17-21.04.2020
1045 LEI
1485 LEI
2285 LEI
478 LEI

Pachetul de servicii include:
 3 sau 4 nopti de cazare cu mic dejun bufet suedez , in functie de pachetul ales
 dejun festiv pascal in data de 19.04.2020 cu meniu traditional si program
artistic
 taxele locale
***Copiii pana la 6 ani beneficiaza de gratuitate la cazare ( fara pat suplimentar ), iar la restaurant
vor avea loc la masă fără meniu.

Clădirea, construită în stil neo-clasic românesc în anul 1881, este monument înscris în Patrimoniului Național, clasa A.
Este unul dintre cele mai vechi hoteluri din Sinaia, beneficiind astfel de o poziționare extrem de centrală, cu o deschidere largă
către Parcul Dimitrie Ghica și cu o priveliște spectaculoasă asupra munților Bucegi. Casino-ul din Sinaia, Hotelul Palace, centrul
comercial al orașului sau Mânăstirea Sinaia se află la o distanță de câteva minute de mers pe jos.
Hotelul Cariaman are 71 de camere (10 garsoniere si 61 camere duble și single), un restaurant cu specific românesc, săli de
conferințe, terasă de vară, spălătorie și curățătorie proprie, salon de înfrumusețare, seif la recepție și parcare proprie.
Camerele, majoritatea cu vedere la parc, va ofera tot confortul necesar pentru petrecerea unei vacante odihnitoare. Ele dispun de
televiziune prin cablu – LCD, minibar, linie telefonica directa, incalzire centrala și internet.
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HOTEL: Carpathia 4*
Statiune: Sinaia
Paște 2020: perioada: 17-21 aprilie

Camera dubla
Apartament

Pachet
3 nopti
(2persoane)
2400 LEI
3000 LEI
3 sau 4 nopti de cazare cu mic dejun si cina;

Pachet
4 nopti
(2persoane)
2800 LEI
3500 LEI

Primire traditionala cu ouǎ roşii, vin si cozonac în Noaptea Învierii; Cina Pascala in 19 aprilie 2020, cu
meniu traditional, pro- gram artistic si muzica LIVE.
Parcare in limita locurilor disponibile, ca alternativa este parcare vis-a-vis cu plata la pretul de 10 ron/zi
Acces centru SPA (piscina, sauna, salina), wi-fi, TVA si taxa de agrement dar nu include taxa de
salvamont in valoare de 6 ron/persoana/sejur.
 1 copil pana la 2 ani beneficiaza de gratuitate la cazare si masa in camera cu 2 adulti platitori
fara a se solicita pat suplimentar.
 Copiii cu varstele intre 2-7 ani neimpliniti se achita tariful de 350 lei/copil/sejur. Pretul include
cazarea In camera parintilor si serviciile de masa-fara pat suplimentar.
 Copiii Intre 7 - 12 ani se achita tariful de 550 lei/copil/sejur. Pretul include cazarea In camera
parintilor si serviciile de masa si pat suplimentar.
 Copiii peste 12 ani si adultii achita 700 ron/sejur,include masa si pat suplimentar.
* SPECIAL pentru copii:
Cina Pascala, petrecere cu Iepurasul Pascal, jocuri, muzica , activitati.
Oferta este valabila incepand cu 17 aprilie 2020 in limita locurilor disponibile si se supune anumitor
termeni si conditii.
EARLY BOOKING: Pachetul include reducerea pentru Inscrieri Timpurii.


Situat central în staţiunea montană Sinaia, hotelul de 4 stele Carpathia oferă acces gratuit la un centru spa cu 2 saune, piscină
interioară şi cadă cu hidromasaj. Accesul la internet WiFi este gratuit în întreaga proprietate.
Toate camerele hotelului au TV cu ecran plat cu canale prin cablu, cutie de valori şi minibar. Baia privată include papuci şi
articole de toaletă gratuite.
Hotelul găzduieşte un restaurant care serveşte mâncăruri româneşti şi internaţionale şi oferă un bogat mic dejun tip bufet în
fiecare dimineaţă, cu o varietate de produse atent selectate. De asemenea, există un bar şi o sală de conferinţe.
Telecabina este la 5 minute de mers cu maşina. Castelele Peleş şi Pelişor, precum şi mănăstirea Sinaia se găsesc la mai puţin de
2,5 km de proprietate. Gara Sinaia este situată la 10 minute de mers pe jos. La proprietate există o parcare gratuită, în funcţie de
disponibilitate, dar vizavi este şi o altă parcare publică cu plată.
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HOTEL: Excelsior Boutique Hotel 3*
Statiune: Sinaia
Paște 2020: perioada: 17-21 aprilie
EXCELSIOR BOUTIQUE HOTEL
Pachet camera single
Pachet camera dubla

Pachet 3 nopti
17-20.04.2020
924 LEI
1320 LEI

Pachet 4 nopti
17-21.04.2020
1155 LEI
1595 LEI

Pachetul de servicii include:
 3 sau 4 nopti de cazare cu mic dejun bufet suedez , in functie de pachetul ales
 dejun festiv pascal in data de 19.04.2020 cu meniu traditional si program
artistic * in cadrul restaurantului Palace ( situat la 150m distanta de hotel)
 taxele locale
***Copiii pana la 6 ani beneficiaza de gratuitate la cazare ( fara pat suplimentar ), iar la restaurant
vor avea loc la masă fără meniu.

Hotelul Excelsior Boutique 3* este situat in centrul statiunii Sinaia vis-a-vis de parcul Dimitrie Ghica. Scopul hotelului este de a
oferi servicii confortabile , de a satisface dorintele oaspetilor , astfel incat sa revina in hotel si sa il recomande si altor clienti !
Dincolo de eleganta care o emana , hotelul beneficiaza de o pozitie de exceptie : in centru orasului, in imediata vecinatate a
parcului “Dimitrie Ghica “ si a hotelurilor Regal 1880 , Palace 4* si Caraiman 3* . Se afla la doar cateva minute de mers de
Casinoul Sinaia si Manastirea Sinaia.
Descriere camere:
Hotelul Excelsior 3* este un hotel de tip boutique care va ofera servicii de calitate , confort si eleganta prin cele 36 de camere in
urmatoarea structura : • 2 apartamente • 9 camere twin • 23 camere matrimoniale • 2 camere single Camerele sunt luminoase,
dotate cu TV LCD , internet wireless, mobilier frumos si confortabil pentru a va asigura o sedere cat mai placuta . Apartamentele
sunt compuse dintr-un dormitor cu pat dublu si living cu canapea extensibila, dotate cu TV LCD , internet wireless,
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HOTEL: Bucegi 3*
Statiune: Sinaia
Paște 2020: perioada: 17-20 aprilie

Pachet 3 nopti
Tip Camera
Camera Dubla Standard in regim Single
Camera Dubla Standard
Apartament Clasic
Supliment a 3-a persoana in Apartament Clasic
Apartament Executiv
Supliment a 3-a persoana in Apartament
Executiv
Supliment a 4-a persoana in Apartament
Executiv
Copiii cu varsta cuprinsa intre 6 si 12 ani

Tarif / Pachet
880 lei
1100 lei
1550 lei
400 lei
1700 lei
460 lei
400 lei
250 lei

* Copiii cu varsta cuprinsa intre 0 si 6 ani beneficiaza de gratuitate la cazare, in camera cu parintii, si mic
dejun
* Pentru copiii cu varsta curpinsa intre 0 si 6 ani, pentru care se doreste loc la masa de Paste, se va achita
un supliment de 50 lei/copil
Pachetul include:

-

3 nopti de cazare
micul dejun;
intampinare traditionala in noaptea de Inviere: oua rosii, cozonac, vin
rosu;
Dejun Pascal.

Toate tarifele includ T.V.A.-ul si taxele locale
Pachetele se achita integral in momentul rezervarii
GRATUIT: acces la internet
!!! In cazul anularii rezervarii sau in cazul neprezentarii,
avansul achitat nu se returneaza !!!

Hotelul Bucegi***, situat în centrul stațiunii Sinaia, la câțiva pași de telecabina din Sinaia pune la
dispoziție un restaurant cu preparate tradiționale și cramă. Accesul la conexiunea WiFi este disponibil
gratuit în toate zonele.
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HOTEL: Marea Neagra 3*
Statiune: Sinaia
Paște 2020: perioada: 18-22 aprilie
Pachet 3 nopti/4 zile
1.320,00 lei/cameră - Camera dubla
1.680,00 lei/cameră - Camera dubla standard + fotoliu extensibil /sejur
Pachetul include
 Cazare mic dejun
 Întâmpinarea oaspeților în noaptea învierii cu produse tradiționale;
 Prânz festiv pe 19.04.2019
Pentru camerele cu vedere spre munte se va achita un supliment de 50,00 RON/camera/noapte.
Copiii cu varsta pana la 10 ani beneficiaza de gratuitate la cazare si mic dejun (fara pat
suplimentar), iar la restaurant vor avea loc la masa fara meniu; structura camerelor duble permite
doar un pat suplimentar;
Se poate opta pentru meniu copil, de specificat la momentul rezervarii.
Copiii peste 10 ani se incadreaza in conditiile tarifului de adult.
Taxa de salvamont in valore de 6 RON /persoana /sejur si taxa hoteliera reprezentand
2% din totalul cazarii nu sunt incluse in tarifele de cazare si se vor achita separat la
sosire.
OBSERVATII:
Va mentionam faptul ca, pentru aceasta perioada, datorita solicitarilor numeroase, in cazul unei
comenzi ferme se va achita un avans de 50% din cval. pachetului de servicii, in momentul efectuarii
rezervarii, iar diferenta de 50% se va achita pana la data de 01.04.2020. Dupa aceasta data rezervarile se fac doar pe
baza platii integrale.
Politici anulare: rezervarea se poate anula cu 30 de zile înainte de cazare
Data intrării rămâne la alegerea clientului 18-22 aprilie.
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HOTEL: Palace 4*
Statiune: Sinaia
Paște 2020: perioada: 17-21 aprilie
HOTEL PALACE 4*
Pachet camera single/vedere strada
Pachet camera dubla matrimoniala/vedere strada
Pachet camera dubla twin/vedere parc
Garsoniera *
Copiii cu varsta cuprinsa intre 6 -14 ani
(obligatoriu cazarea se face in camera twin + pat
suplimentar )
Aceleasi servicii ca si pachetul de baza cu
mențiunea ca la restaurant meniurile au jumătate
de porție)

Pachet 3 nopti
17-20.04.2020
1073 RON
1450 RON
1550 RON
2475 RON
413 RON

Pachet 4 nopti
17-21.04.2020
1325 RON
1725 RON
1855 RON
3000 RON
523 RON

*In garsoniera se pot caza maxim 3 adulti , sau 2 adulti cu 2 copii .
Pachetul de servicii include:
 3 sau 4 nopti de cazare cu mic dejun bufet suedez , in functie de pachetul ales
 dejun festiv pascal in data de 19.04.2020 cu meniu traditional si program artistic
 acces centrul LAVANDER SPA ( piscina, sauna umeda, sauna uscata, zona relaxare)
 taxele locale
***Copiii pana la 6 ani beneficiaza de gratuitate la cazare ( fara pat suplimentar ), iar la restaurant
vor avea loc la masă fără meniu.

Hotelul Palace a fost construit în anul 1911, în numai opt luni de zile (între 26 noiembrie si 15 iulie), după
planurile arhitectului Petre Antonescu. Situat în grădina orașului, chiar în Parcul Dimitrie Ghica, hotelul a
fost recent renovat si readus la imaginea din zilele sale glorioase.
Dincolo de eleganța clasică de secol XX, Hotelul Palace beneficiază de o poziție cu adevărat privilegiată:
în centrul orașului, în imediata vecinătate a Casino-ului din Sinaia, a Hotelului Caraiman și la doar câteva
minute de mers pe jos de centrul comercial al orașului sau de Mânăstirea Sinaia.
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HOTEL: Regal 1880 3*
Statiune: Sinaia
Paște 2020: perioada: 17-21 aprilie
REGAL 1880
Pachet camera single
Pachet camera dubla standard(mansarda)
Pachet camera dubla lux
Garsoniera

Pachet 3 nopti
17-20.04.2020
924 LEI
1419 LEI
1550 LEI
2225 LEI

Pachet 4 nopti
17-21.04.2020
1155 LEI
1727 LEI
1905 LEI
2665 LEI

*In garsoniera se pot caza maxim 3 adulti , sau 2 adulti cu 2 copii ( copiii vor avea aceleasi
servicii incluse, cu mentiunea ca meniurile vor avea jumatate de portie).
Pachetul de servicii include:
 3 sau 4 nopti de cazare cu mic dejun bufet suedez , in functie de pachetul ales
 dejun festiv pascal in data de 19.04.2020 cu meniu traditional si program
artistic * in cadrul restaurantului Palace ( situat la 150m distanta de hotel)
 taxele locale
**Un copil pana la 6 ani beneficiaza de gratuitate la cazare ( fara pat suplimentar ), iar la
restaurant va avea loc la masă fără meniu.

Hotelul Regal 1880 este situat în centrul orașului Sinaia, la 350 de metri de gară și la 800 de metri de
Mănăstirea Sinaia. Oferă acces WiFi gratuit, o recepție deschisă non-stop și o grădină.
Fiecare cameră are TV cu ecran plat cu canale prin cablu și baie privată cu duș sau cadă și articole de
toaletă gratuite. Unele unități de cazare oferă și zonă de relaxare.
Printre alte facilități oferite la proprietate se numără săli de conferințe și depozit de bagaje. Oaspeții pot
savura zilnic micul dejun la Regal 1880.
Oaspeții pot ajunge pe jos la locuri de parcare gratuite aflate pe stradă. Hotelul este la 400 de metri de Casa
Memorială George Enescu și la 1,2 km de Castelul Pelișor.
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Slanic Moldova
HOTEL: Perla 4*
Statiune: Slănic Moldova
Paște 2020: perioada: 18-21 aprilie

1310 lei/ adult in camera dubla
1485 lei/ adult in junior suite
1590 lei/ adult in apartament
1710 lei/ adult in camera single
Tarife copii:
 0-6.99 ani beneficiază de gratuitate
 7-13.99 ani achită 50% din tariful unui adult în tipul de cameră ales
 Peste 14 ani se consideră adult și achită integral
Tariful include:
 Cazare 3 nopti cu demipensiune (cină)
 Cina Festivă cu meniu specific sărbătorii și muzică live
 acces la centrul SPA (piscină, bazin cu apă sărată, saună umedă, saună uscată, sală de
fitness)
 internet wi-fi
 diverse activități pentru copii – acces la Kids Club
 târg de tradiții cu ateliere interactive

Hotelul Perla**** oferă 2 restaurante, un centru de fitness, un centru de wellness şi spa, o terasă şi un bar
în Slănic-Moldova. Hotelul oferă o piscină interioară şi un depozit de bagaje.Camerele hotelului includ un
dulap şi un TV cu ecran plat. Camerele sunt utilate cu un ceainic, unele camere au balcon, iar anumite
camere se bucură de vedere la munte.
Centrul de wellness şi spa bine echipat oferă mai multe tipuri de facilităţi de tratament. Proprietatea are o
saună. Schiatul se numără printre activităţile de care oaspeţii se pot bucura în apropierea proprietăţii.
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HOTEL: Venus 2*
Statiune: Slănic Moldova
Paște 2020: perioada: 17-20 aprilie
500 lei/persoană/sejur 3 nopți - camera standard
590 lei/persoană/sejur 3 nopți - camera renovată
Pachetul include:
 Cazare in camera dubla – 3 nopti
 Masa cu pensiune completa
 Cina festiva Pascala in data de 19.04.2020
 Acces la sauna; sală fitness, wireless (în sala de recepție)
 Pentru camere renovate cu balcon se achită în plus 20 lei/zi/cameră
 Pentru camere duble in regim de single se achită în plus 50 lei/zi.
 Pat suplimentar 30lei/zi
 Masa pentru copii > 6 ani, maxim 14 ani = 330 lei/sejur. Peste 14 ani se achită pachet integral.
 Oferta include taxele de stațiune!
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Sovata
HOTEL: Bradet Ensana Health Spa Hotel 4*+
Statiune: Sovata
Paște 2020: perioada: 16-20 aprilie
Preț pachet: începând de la 1055 lei / pers.
Preț pachet în camera single: începând de la 1520 lei
Reduceri pentru copii: de la 0 până la 4 ani gratuitate, de la 4 până la 12 ani
50% reducere din prețul unui adult
Pachetul conţine:
 3 nopți cazare în cameră dublă deluxe
 mic dejun și cină sub formă de bufet suedez în restaurantul Magnolia
 duminică, 19 Aprile prânz festiv de Paște
 timp de relaxare în centrul Spa al complexului - bazine cu apă dulce şi sărată,
piscină, jacuzzi, baie Kneipp alternantă pentru picioare, bazin pentru copii, saună
finlandeză, saună cu aburi, infrasaună, aromasaună, bazin de imersie totală după
saună, cameră de relaxare, sală fitness, halat de baie
 sâmbătă și duminică, 18 și 19 aprile: programe de divertisment tematice și atelier
de creație pentru copii: vânătoarea de ouă, încondeierea ouălor, foto club – Căsuța
iepurașului
 duminică, 19. Aprilie: teatru pentru copii, concert pentru adulți și copii
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HOTEL: Sovata Ensana Health Spa Hotel 4*
Statiune: Sovata
Paște 2020: perioada: 16-20 aprilie
Preț pachet: începând de la 1035 lei / pers.
Preț pachet în camera single: începând de la 1470 lei
Reduceri pentru copii: de la 0 până la 4 ani gratuitate, de la 4 până la 12 ani
50% reducere din prețul unui adult
Pachetul conţine:
 3 nopți cazare în cameră dublă standard
 mic dejun și cină sub formă de bufet suedez în restaurantul Perla
 duminică, 19 Aprile prânz festiv de Paște
 timp de relaxare în centrul Spa al complexului - bazine cu apă dulce şi sărată,
piscină, jacuzzi, baie Kneipp alternantă pentru picioare, bazin pentru copii, saună
finlandeză, saună cu aburi, infrasaună, aromasaună, bazin de imersie totală după
saună, cameră de relaxare, sală fitness, halat de baie
 sâmbătă și duminică, 18 și 19 aprile: programe de divertisment tematice și atelier
de creație pentru copii: vânătoarea de ouă, încondeierea ouălor, foto club – Căsuța
iepurașului
 duminică, 19. Aprilie: teatru pentru copii, concert pentru adulți și copii
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HOTEL: Boutique Hotel Fabesca 4*
Statiune: Sovata
Paște 2020: perioada: 17-20 aprilie
1355 lei / persoană în cameră dublă
1430 lei / persoană în cameră family
1550 lei / persoană în apartament
1670 lei / persoană în cameră Excepțional
435 lei / copii cu vârsta între 6 și 12 ani*
780 lei/adult suplimentar in camera familly sau apartament
Pachetul cuprinde:
3 nopți de cazare: 17.04.2020 – 20.04.2020
Mic dejun si cina bufet suedez în fiecare zi
Participarea la Slujba de Inviere de la Biserica Adormirii Maicii Domnului din Sovata
Pranz special in Duminica de Paste
Ceai si prajituri din partea casei in fiecare zi la 15.00
Acces la Centru Spa
Vom oferi un festin culinar, astfel ca experianța Fabesca să fie una Excepțională.
* Copii sub vârsta de 6 ani au gratuitate la cazare și masă; copii peste 12 ani sunt considerați adulți


Fabesca Boutique Hotel & SPA se află în stațiunea Sovata şi are design minimalist, un restaurant à la carte care serveşte
preparate mediteraneene și un centru spa cu zonă de relaxare, 2 piscine interioare, 3 saune și o zonă de fitness. Centrul spa
are bar și terasă, iar conexiunea WiFi este gratuită în zonele publice.
Camerele au design de inspiraţie mediteraneană, aer condiţionat, paturi mari cu saltele din spumă cu memorie, TV prin
cablu, minibar şi birou. Băile private, cu accesorii moderne, au pereţi de sticlă şi articole de toaletă gratuite. Unele camere
au vedere la pădure.
Restaurantul à la carte, cu design contemporan eclectic şi atmosferă de pub, are terasă şi cramă. Meniul restaurantului
include preparate inovatoare pregătite de maestrul-bucătar al hotelului, iar dimineaţa, oaspeţii pot comanda micul dejun.
De asemenea, oaspeţii se pot relaxa în lounge-ul elegant, cu bibliotecă şi cafenea.
Acest hotel este situat într-o zonă renumită pentru facilităţile sale balneare, cu efecte terapeutice. Lacul helioterm Ursu
este la doar 300 de metri de hotel. Centrul staţiunii Sovata se află la 200 de metri. Salina Praid este la 10 minute de mers
cu maşina.

86

Iași, B-dul Tutora nr 2, Sc.B, Parter Romania, 700160
Tel: 0756216216, 0758800500, 0752562562
Fix: 0040/232216216
E-mail :office@sinditour.ro
Web: www.sinditour.ro

Vila: Fabesca 3*
Statiune: Sovata
Paște 2020: perioada: 17-20 aprilie
1025lei / persoană în cameră dublă
1070 lei / persoană în cameră family
435 lei / copii cu vârsta între 6 și 12 ani*
780 lei/adult suplimentar in camera family
Pachetul cuprinde:
3 nopți de cazare: 17.04.2020 – 20.04.2020
Mic dejun si cina bufet suedez în fiecare zi
Participarea la Slujba de Inviere de la Biserica Adormirii Maicii Domnului din Sovata
Pranz special in Duminica de Paste
Ceai si prajituri din partea casei in fiecare zi la 15.00
Acces la Centru Spa
Vom oferi un festin culinar, astfel ca experianța Fabesca să fie una Excepțională.
* Copii sub vârsta de 6 ani au gratuitate la cazare și masă; copii peste 12 ani sunt considerați adulți


Fabesca Boutique Hotel & SPA se află în stațiunea Sovata şi are design minimalist, un restaurant à la carte care serveşte
preparate mediteraneene și un centru spa cu zonă de relaxare, 2 piscine interioare, 3 saune și o zonă de fitness. Centrul spa
are bar și terasă, iar conexiunea WiFi este gratuită în zonele publice.
Camerele au design de inspiraţie mediteraneană, aer condiţionat, paturi mari cu saltele din spumă cu memorie, TV prin
cablu, minibar şi birou. Băile private, cu accesorii moderne, au pereţi de sticlă şi articole de toaletă gratuite. Unele camere
au vedere la pădure.
Restaurantul à la carte, cu design contemporan eclectic şi atmosferă de pub, are terasă şi cramă. Meniul restaurantului
include preparate inovatoare pregătite de maestrul-bucătar al hotelului, iar dimineaţa, oaspeţii pot comanda micul dejun.
De asemenea, oaspeţii se pot relaxa în lounge-ul elegant, cu bibliotecă şi cafenea.
Acest hotel este situat într-o zonă renumită pentru facilităţile sale balneare, cu efecte terapeutice. Lacul helioterm Ursu
este la doar 300 de metri de hotel. Centrul staţiunii Sovata se află la 200 de metri. Salina Praid este la 10 minute de mers
cu maşina.
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Transfăgărășan
Hotel: Valea cu Pesti 4*
Statiune: Transfăgărășan, malul Lacului Vidraru
Paște 2020: perioada: 17-20 aprilie
EARLY BOOKING
Rezerva si achita un sejur la Hotel Valea cu Pesti 4* Transfagarasan pana la data de 13.03.2020 si
beneficiezi de o reducere de 15% din tarifele de mai jos

Tip program
Servicii incluse
Perioada
Loc în cameră dublă/twin (lei/pers/sejur)
EARLY BOOKING -15%

3 nopti
Pensiune Completă
17-20 aprilie
1300 lei/pers
2600 lei/camera
1105 lei/pers
2210 lei/cameră

PROGRAM SFINTELE SARBATORI DE PASTE 2020
Vineri 17 APRILIE 2020 (ziua 1)
 Sosire si check in participanti,
 Cina (meniu si in varianta de post)
Sâmbătă 18 APRILIE 2020 (ziua 2)
 Mic dejun bufet suedez,
 Prânz (meniu si in varianta de post)
 Timp liber: (optional) se pot vizita Cetatea Poienari (15 km de la hotel), Barajul Vidraru
(8 km de la hotel), excursie pe Transfagarasan, excursie la Curtea de Arges, excursii
off-road cu masini de teren sau ATV, plimbari cu vaporasul pe Lacul Vidraru, relaxare
la zona spa sau sala de jocuri
 Cina (meniu si in varianta de post)
 Participare la Slujba de Inviere la Manastirea Antonesti – Com. Corbeni – 20 km de
Hotel
 Valea cu Pesti - se asigura transportul cu microbuz cu inscriere prealabila in momentul
rezervarii pachetului – inclus in tarif)
 Primire dupa Slujba de Inviere (preparate traditionale, vin rosu, cozonac)
Duminica 19 APRILIE 2020 (ziua 3)
 Brunch traditional de Paste (produse de mic dejun si produse de pranz)
 Timp liber: (optional) se pot vizita Cetatea Poienari (15 km de la hotel), Barajul Vidraru
(8 km de la hotel), excursie pe Transfagarasan, excursie la Curtea de Arges, excursii offroad cu masini de teren sau ATV, plimbari cu vaporasul pe Lacul Vidraru, relaxare la
zona spa sau sala de jocuri
 CINA FESTIVA DE PASTE cu preparate traditionale si formatie live
Luni 20 APRILIE 2020 (ziua 4)
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 Mic dejun bufet suedez
 Check-out participanti
NOTA: Tarifele prezentate includ: cazare cu pensiune completa (coform program), TVA si accesul
la piscina acoperita, sauna, jacuzzi;
Servicii neincluse: transport, pranzurile, masaj, sala jocuri (biliard, tenis de masa - * tarifele pentru
zona de jocuri sunt (program zona agrement 10 – 22): - bowling 15 lei/pers/partida; - biliard – 15
lei/ora; - tenis de masa – 15 lei/ora;
Rezervarile se fac numai in urmatoarele conditii:
- plata unui avans de 50% in momentul rezervarii si diferenta conform contract (sau integral pana la
data de 13.03.2020 pentru oferta EARLY BOOKING)
- PENTRU APARTAMENT SE ADAUGA UN SUPLIMENT DE 75 LEI/pers/pachet 3 nopti
- PENTRU GARSONIERA SE ADAUGA UN SUPLIMENT DE 45 LEI/pers/pachet 3 nopti
*0 – 7 ani = GRATUIT la cazare cu mic dejun (fara pat suplimentar si fara celelalte mese)
*0 – 7 ani = 430 lei/pers/pachet 3 nopti cu PC
*7 – 12 ani = 595 lei/pers/pachet 3 nopti cu PC
*12 – 18 ani = 760 lei/pers/pachet 3 nopti cu PC
* peste 18 ani = 990 lei/pers/pachet 3 nopti cu PC
Complexul turistic „Valea cu Pesti“ 4*, situat pe malul Lacului Vidraru, pe Transfagarasan, la numai 8
km de Barajul Vidraru si 38 km de Curtea de Arges, va ofera servicii de cazare in 60 de camere (duble, garsoniere si
apartamente) Restaurantul hotelului, cu o capacitate de 160 locuri va ofera o gama variata de preparate culinare atat
din bucataria traditionala romaneasca, argeseana, cat si din bucataria internationala. Hotelul Valea cu Pesti 4* va
ofera si servicii suplimentare ca: piscina interioara, sauna, jacuzzi, bowling, biliard, ping-pong, sala de conferinte cu
capacitate de 80 locuri, internet wireless, sala multifunctionala.
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Vatra Dornei
HOTEL: Bradul 3 *
Statiune: Vatra Dornei
Paște 2020: perioada: 17-20 aprilie
660 lei/ persoana/ pachet/ loc in camera dubla
900 lei/ pachet/ dubla in regim single
900 lei/ persoana/ pachet/ loc in apartament
Pachetul include: 3 nopti cazare cu demipensiune: mic dejun – bufet suedez (18, 19, 20 aprilie); cina bufet
suedez (17,18 aprilie); primire la restaurant dupa slujba de Inviere ( 19 aprilie, orele 00:30) cu bufet din
preparate traditionale (oua rosii, pasca, vin); cina festiva de Pasti in seara zilei de 19 aprilie cu meniu
traditional.
Facilitati: acces la piscina, sauna si sala de fitness. Pentru copiii care insotesc 2 adulti :
cu varsta intre 0 – 2 ani beneficiaza de gratuitate la cazare si masa *(nu se asigura pat suplimentar);
cu varsta intre 2 (impliniti) – 6 ani cazare gratuita (nu se asigura pat suplimentar), se achita ½ din valoarea meselor (210 lei);
cu varsta intre intre 6 ani (impliniti) – 14 ani, cazare cu/ fara pat suplimentar, se achita ½ din pachet
(330 lei) ;
peste 14 ani (impliniti) cazare cu/fara pat suplimentar, pachetul se achita integral.
* turistii care doresc meniu la “Cina festiva de Paste” pentru copiii cu varsta intre 0- 2 ani, achita 75 lei/ copil.
Taxa hoteliera se achita la receptia hotelului in ziua cazarii : 1,5 lei/persoana pentru fiecare zi de sejur si 0,5
lei/persoana pentru copiii peste 6 ani, studenti, pensionari.
Taxa salvamont se achita la receptia hotelului in ziua cazarii in valoare de 5 lei/ pers/ sejur.
Hotelul dispune de parcare cu plata.
Conditii de plata :Pentru rezervare ferma, in 5 zile lucratoare de la data emiterii facturii proforme se va achita un
avans de 50% din valoarea pachetului de servicii, iar diferenta se va achita pana la data de 3 aprilie 2020. Dupa
aceasta data rezervarile se fac doar pe baza platii integrale.
In cazul anularii rezervarii in mai putin de 48 de ore de la data sosirii turistilor, suma achitata se pierde integral, iar
rezervarea se anuleaza.
In cazul neprezentarii turistilor se anuleaza rezervarea si nu se restituie sumele de bani platite.

90

•

Iași, B-dul Tutora nr 2, Sc.B, Parter Romania, 700160
Tel: 0756216216, 0758800500, 0752562562
Fix: 0040/232216216
E-mail :office@sinditour.ro
Web: www.sinditour.ro

HOTEL: Dorna 4 *
Statiune: Vatra Dornei
Paște 2020: perioada: 17-20 aprilie
Tip cameră
CAMERA DUBLA 3*
CAMERA DUBLA STANDARD 4*
CAMERA DUBLA SUPERIOR 4*
APARTAMENT STANDARD
APARTAMENT SUPERIOR

Tarif/pers/sejur 3 nopti
1250 lei/pers
1350 lei/pers
1450 lei/pers
1550 lei/pers
1650 lei/pers

Tariful este exprimat în lei, include TVA și este pentru o persoana,cazare doar în regim dublu.
Nu se vând camere în regim single.
SERVICII INCLUSE ÎN PACHET :
Cazare cu mic dejun 3 nopți
Cină de post în Vinerea Mare 17 aprilie
Cină sâmbătă 18 aprilie
Bufet de Înviere 18 aprilie
Cină festivă cu meniu tradițional de Paște, muzică live și invitați surpriză 19 aprilie 2020
Acces la Centru SPA : piscină interioară încălzită, saună uscată, saună umedă, saună salină, sală de fitness
BONUS:
•
Pachet spa de relaxare fiecare adult
•
Drenaj limfatic, procedura laser (doamne)
•
Masaj clasic partial, procedura laser ( domni)
IMPORTANT
17 aprilie check-in-ul se face după orele 16.00;
20 aprilie check-out-ul se va face până cel târziu orele 12.00;
Locurile suplimentare se achită după ce camera a fost ocupată de două persoane (indiferent de vârsta acestora) astfel:
Locuri suplimentare:
Cameră 3*
Cameră superior 4*
Apartament Standard
Apartament Superior
Cameră standard 4*
Copil 2-6 ani

300

300

300

300

Copil 6 -14 ani

-

353

386

420

Copil 14 - 18 ani

-

598

653

698

Adult

977
998
Pentru copiii cu vârsta până în 2 ani, oferim gratuitate la cazare și masă – nu se asigură pat suplimentar, aceștia vor
dormi în pat cu părinții.
Copii între 2 și 6 ani vor dormi în pat cu părinții.
Condiții de Rezervare:
 pentru Rezervare fermă se achită:
 50% în termen de 48 ore de la confimarea rezervării, diferența până la 12 aprilie 2019
 Pentru rezervările efectuate după 12 aprilie – se achită valoarea rezervării în avans integral

•

orice persoană: copil (indiferent de vârstă) sau adult nedeclarat anticipat nu va avea loc asigurat la mesele festive, iar
paturile suplimentare se vor asigura în limita disponibilităților;

•

locurile în restaurant sunt prestabilite de către personalul Hotelului Dorna**** . Cererea fermă de rezervare reprezintă
acceptul clientului în această privință
În incinta Hotelului Dorna**** nu este permisă introducerea și consumul de băuturi și mâncăruri.
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VILA: Franz Joseph 3*
Statiune: Vatra Dornei
Paște 2020: perioada: 17-20 aprilie

Pret : 500 lei / pers./pachet
Vila Franz Joseph este situată în centrul Staţiunii Vatra Dornei şi dispune de 12
camere duble dotate cu TV pe cablu, frigider, baie, apă caldă şi căldură proprii. La
parter se află restaurantul de 36 locuri.
Oferta noastră cuprinde:
 3 nopţi cazare la Vila Franz Joseph;
 Pensiune completa (bonuri valorice 60 lei/zi/persoana);
 Masa Festivă de Paşte ;
NOTA:
- Puteti participa la Slujba de Inviere la Catedrala”Sfanta Treime” din parcul
Mun. Vatra Dornei ( distanta 200 m)
•

Vila Franz Joseph*** este situată în centrul stațiunii Vatra Dornei la o distanță de 200 metri de pârtia de
schi Park din Vatra Dornei.
Pensiunea are o capacitate de 12 camere duble dotate cu 2 paturi twin, TV, cablu TV, minibar și baie cu
duș.
Pensiunea pune la dispoziția turiștilor bar, restaurant și parcare.
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PENSIUNEA: Vânătorul 4 *
Statiune: Vatra Dornei
Paște 2020: perioada: 17-21 aprilie

1250 LEI / PERSOANA
Se achita 50% in maxim 3 zile de la rezervare si integral pana pe 10 aprilie 2020
Rezervarile facute dupa 1 aprilie se achita integral .
Locurile in restaurant sunt prestabilite de catre unitate si prin rezervare clientul isi da acceptul .
In incinta pensiunii nu este permisa introducerea de bautura si mancare de catre cei cazati .
OFERTA SARBATORI PASCALE 17 – 21 APRILIE 2020 / 4 NOPTI /5 ZILE
Cu pensiune completa tip brunch si cina
VINERI 17 APRILIE
- CINA de post in Vinerea Mare
Pentru cei ce nu postesc meniu stabilit de catre unitate .
SAMBATA 18 APRILIE - BRUNCH ORA 8: 30 - 14: 30
Acesta cuprinde bufet rece cu preparate specifice de mic dejun si preparate traditionale .
LA ora 12: 00 – atelier interactiv de incondeiere in prezenta unui mester ce incondeiaza . Se pot vopsi si
cumpara oua incondeiate
CINA - ORA 18: 00 cu meniu stabilit de catre unitate
Participare la slujba de INVIERE la Biserica ce se afla la 500 m de locatie .
DUMINICA 19 APRILIE - BRUNCH FESTIV ORA 8: 30 - 14: 30
Acesta cuprinde preparate traditionale Sfintei Sarbatori Pascale .
Pastrand traditia va invitam sa va spalati cu apa cu ou sfintit pentru a fi sanatosi si cu banut pentru a fi cu belsug tot
anul dvs .
Se ciocnesc oua si se servesc preparatele pregatite si sfintite de gazdele dvs .
CINA – ORA 18: 00 cu meniu stabilit si cu acompaniament muzical
LUNI 20 APRILIE
- BRUNCH ORA 8: 30 - 13: 00
Petrecere in curte incepand cu ora - 15: 00 cu gratare , miel la protap, balmos la ceaun si foc de tabara .
MARTI 21 APRILIE
- BRUNCH ORA 8: 30 - 12: 00
IN MENIUL DE PASTE – avem
Oua rosii , cas , urda , bors si friptura de miel , drob , pasca , sarmale , tochitura , bors cu hribi , hribi cu smantana , pastrav
afumat , racituri , papanasi cu dulceata de afine , placinte , cozonac , coltunasi , tocinei .
Afinata , tuica , visinata , vin .
Apa plata / minerala , ceai , cafea , suc .
Tarife copii
 copii cu varsta cuprinsa intre 0 si 6 ani - gratuit – ( dorm in pat cu parintii)
 copii cu varsta cuprinsa intre 6 si 10 ani - platesc 30 % din pretul intreg daca dorm in pat parintii
 copii cu varsta cuprinsa intre 10 si 16 ani – platesc 50 % si obligatoriu cu pat suplimentar
 copii peste 16 ani – platesc integral

Pensiunea Vânătorul este amplasată la o altitudine de 800 de metri. Împrejurimile oferă posibilităţi
pentru drumeţii şi ciclism. La pensiune oaspeţii pot juca tenis de masă şi este disponibil un loc de joacă
pentru copii. Situată la 700 de metri de pârtiile de schi Parc din Vatra Dornei, Pensiunea Vânătorul
oferă camere cu acces Wi-Fi gratuit şi TV prin cablu. Oaspeţii au la dispoziţie un teren de tenis, un
restaurant à la carte şi o grădină cu facilităţi de grătar.
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