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Argeș
Pensiunea: Casa Domnească 4*
Stațiune: Curtea de Argeș, jud Argeș
Paște 2021: perioada: 29 aprilie - 03 mai
Tip
program

4 NOPȚI

3 NOPȚI

Servicii incluse

Perioada

Loc in camera
dubla/twin
LEI/PERS/SEJUR

PREȚ
EARLY
BOOKING

pensiune completa
(conform program)

29.0403.05.2021

1460

1241

demipensiune
(conform program)

29.0403.05.2021

1120

952

pensiune completa
(conform program)

30.0403.05.2021

1145

973

demipensiune
(conform program)

30.0403.05.2021

895

761

NOTA: Tarifele prezentate includ: cazare cu demipensiune sau pensiune completa (in funcție de
programul ales), TVA, si accesul la piscina interioare, sauna, jacuzzi, internet wireless; la pachetul cu
demipensiune din programul prezentat nu sunt incluse pranzurile.
Rezervarile se fac numai in urmatoarele conditii:
- incheierea contractului de prestari servicii; - plata unui avans de 30% in momentul rezervarii si
diferenta conform contract (cu plata integral pana la data de 31.03.2021 pentru oferta EARLY
BOOKING)
- PENTRU APARTAMENT SE ADAUGA UN SUPLIMENT DE 100 LEI/pers/pachet 4 nopți si 75
LEI/pers/pachet 4 nopți
- PENTRU GARSONIERA SE ADAUGA UN SUPLIMENT DE 60 LEI/pers/pachet 4 nopți si 45
LEI/pers/pachet4 nopți
*0 – 7 ani = GRATUIT la cazare cu mic dejun (fara pat suplimentar si fara celelalte mese)
*4 – 7 ani = 535 lei/sejur 3 nopți cu PC// 415 lei/sejur 3 nopți cu DP;
630 lei/sejur 4 nopți cu PC// 525 lei/sejur 4 nopți cu DP;
*7 – 15 ani = 600 lei/sejur 4 nopți cu PC// 460 lei/sejur 4 nopți cu DP
710 lei/sejur 3 nopți cu PC// 580 lei/sejur 3 nopți cu DP;
> peste 15 ani = 990 lei/sejur 3 nopți cu PC// 740 lei/sejur 3 nopți cu DP
1260 lei/sejur 4 nopți cu PC// 940 lei/sejur 4 nopți cu DP;
- meniurile includ bauturi alcoolice, racoritoare, apa, dar in cantitati stabilite de prestator si doar anumite
sortimente;

NOTA: Check-in-ul se face intre orele 14-18 (dupa ora 18 trebuie comunicat receptiei ora de sosire);
check-out-ul se face pana la orele 12.
Receptia este deschisa intre orele 8-22 (daca doriti alte ore de plecare/sosire decat cele din perioada
programului receptie, va rugam sa ne comunicati)
Micul dejun se serveste intre orele 8-10. Restaurantul este deschis intre orele 10-22. Zona de agrement
este deschisa intre orele 8-22. Nu se accepta accesul cu animale de companie
Pensiunea are camere dispuse la etajul 1 si etajul 2, insa nu dispune de lift. Accesul in camere se face
doar pe scari.
PROGRAM SFINTELE SARBATORI DE PASTI 2021
SAMBATA 29 aprilie 2021 (ziua 1)
Sosire si check in participanti
Cina Restaurant Casa Domneasca**** (meniu dulce/post)
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VINERI 30 APRILIE 2021 (ziua 2)
Mic dejun bufet suedez, dejun, cina Restaurant Casa Domneasca**** (meniu dulce/post)
Timp liber: (optional) se pot vizita Cetatea Poienari (25 km de Curtea de Arges), Barajul Vidraru (30 km de
Curtea de Arges), excursie pe Transfagarasan, vizita la Manastirile Robaia
(20 km de Curtea de Arges), Aninoasa (35 km de Curtea de Arges) sau Namaiesti (45 km de Curtea de
Arges)
SAMBATA 01 MAI 2021 (ziua 3)
Mic dejun bufet suedez, dejun, cina Restaurant Casa Domneasca**** (meniu dulce/post)
Timp liber: (optional) se pot vizita Cetatea Poienari (25 km de Curtea de Arges), Barajul Vidraru (30 km de
Curtea de Arges), excursie pe Transfagarasan, vizita la Manastirile Robaia (20 km de Curtea de Arges),
Aninoasa (35 km de Curtea de Arges) sau Namaiesti (45 km de Curtea de Arges)
Participare la Slujba de Inviere oficiata in fiecare an de catre Arhiepiscopul Argesului si Muscelului la
Manastirea Curtea de Arges sau la Biserica Domneasca – biserica monument istoric din sec XIV(optional)
Primire dupa slujba de inviere (platou branzeturi traditionale, oua rosii, vin rosu, cozonac)
DUMINICA 02 MAI 2021 (ziua 4)
Mic dejun
dejun traditional de Pasti
Timp liber
CINA FESTIVA DE PASTI cu preparate traditionale
LUNI 03 MAI 2021 (ziua 5)
Mic dejun bufet suedez, dejun si check-out participanti

8

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
Acceptăm VOUCHERE/CARD DE VACANȚĂ!

Arieseni
Pensiunea: Zana Vaii 3*
Stațiune: Galbena, Arieşeni, jud Alba
Paște 2021: perioada: 30 aprilie - 04 mai
Sejur 4 Zile si 3 Nopți (30 aprilie-03 mai)
Tarif:850 lei/persoana cu demipensiune
1000 lei/persoana cu pensiune completa
Sejur 5 zile si 4 nopți (30 aprilie-04 mai)
Tarif:1050 lei/persoana cu demipensiune
1200 lei/persoana cu pensiune completa
Pachetul include
Pranz Pascal (02 Mai)
Bauturi traditionale
Apa minerala/plată, suc, cafea
Intampinare cu oua rosii, drob, pasca si cozonac la revenirea de la biserica, in noaptea Sfintei Invieri !
Ciubarul cu jacuzzi care are capacitate de 8 persoane se poate inchiria cu 200 de lei pe zi cu acces exclusiv.
GRATUIT: Loc de joaca, interior si exterior, pentru copii, Acces sauna, Parcare, Wi-Fi
Gratuit pentru copiii cu vârsta de până la 4 ani dacă nu este nevoie de pat suplimentar !
50% pentru copiii cu vârsta până la 12 ani !
Zana Vaii va ofera
- acces facil cu orice tip de automobil;
- peisaj de basm;
- parcare amenajata;
- salon dining spatios si luminos ( 80 de locuri );
- 10 camere confortabile si 5 apartamente mobilate si utilate modern, fiecare cu baie proprie, aer condiționat,
cablu TV, Wi-Fi, telefon;
- generator de putere mare in caz de până de curent;
- zona de SPA;
- loc de joaca interior pentru copii;
- sauna uscata de 5 locuri;
- garderoba ski ( pentru depozitarea ski-urilor si claparilor );
transport si excursii ( doua autoturisme Caravelle, 9 locuri).
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Azuga
Hotel: Carpat Inn 4*
Stațiune: Azuga
Paște 2021: perioada: 30 aprilie - 03 mai
1350 lei/persoana - loc în camera dublă 4*
1700 lei/persoană – loc în apartament 4*
Pacheul include:
Cazare 3 nopți ALL INCLUSIVE
30.04 - Welcome drink
- Cina -bUfet suedez cu băuturi incluse
01.05- Mic dejun
-Prânz muncitoresc cu mici și bere
- Cina -bufet suedez cu băuturi incluse
-După slujba de Înviere vă așteptăm cu ouă roșii și cozonac
02.05- Mic dejun
-Masă festivă - bufet suedez cu mâncare și băuturi tradiționale
03.05 -Mic dejun
Program de divertisment special pentru copii
Acces gratuit la centrul SPA -cu limitările impuse de pandemia COVID-19
Acces grotuit lo sala de fitness
Internet Wi-Fi gratuit
Program muzical
Parcare gratuita
Notă: 1 copil până la vârsta de 6 ani inclusiv beneficiază de gratuitate (fara pat suplimentar)
1 copil cu vârsta intre 7 și 14 ani achita 50% din valoarea pachetului
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Baile Felix
HOTEL: Ami 3 *
Stațiune: Baile Felix
Paște 2021: perioada: 29 aprilie - 03 mai
Tarif: 1350 lei/2pers - 3 nopți /4 zile ,cu demipensiune și
masa pascala






Pachetul include:
Cazare în cam cu pat matrimonial
Regim de masa :mic dejun și cina
Prânz tradițional în ziua de Paște
Băuturi incluse, țuica,vin,apa
Program artistic, muzica live

Info Hotel:
Hotel Ami a fost deschis în anul 2008 find cotat la categoria de trei stele superior. Serviciile
ireprosabile sunt dovada renumelui pe care hotelul și restaurantul il poarta prîntre clienti.
Capacitatea totala maxima de cazare a Hotelului Ami este de 60 de locuri.
Hotelul Ami este structurat astfel: parter + etaj 1 + etaj 2 + etaj 3 + etaj 4, hotelul fiind dotat cu lift.
Hotelul Ami dispune de 30 de camere cu pat matrimonil/twin. La cerere de asemenea pensiunea oferă
pat suplimentar la cerere.
Toate camerele Hotelului Ami sunt dotate cu aparate de aer condiționat, frigider , cabina de dus,
uscator de par, radio, TV conectat la reteaua de cablu, telefon cu acces international direct, internet,
baie și balcon, mobilier ultra-modern, saltele ortopedice, ferestre termopan/velux.
Hotelul Ami dispune de o sala de conferință cu o capacitate de 40 de locuri dotata cu aer condiționat,
conexiune la internet de mare viteza, proiector și panou de proiectie. De asemenea sala de conferință
este dotata cu echipament de traducere și conferință wireless.
Hotelul Ami poate oferi la cerere transfer aeroport sau alte destinatii, taxi și limuzina sau inchirieri
masini. Hotelul dispune de o parcare pazita cu o capacitate de 20 de locuri.
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HOTEL: International 4*
Stațiune: Baile Felix
Paște 2021: perioada: 29 aprilie - 02 mai
Pachet 4 nopți
Tip cazare
Preț(lei)
Loc in camera DBL/pachet
1469
Camera SGL/pachet
1910
Pat Suplimentar cu demipensiune, dejun 1 Mai si dejun pascal copii (2-11.99 ani)
693
Pat Suplimentar cu demipensiune, dejun 1 Mai si dejun pascal copii (12-17.99 ani)
888
Cazare cu demipensiune, dejun 1 Mai si dejun pascal copii < 12 ani fara pat suplimentar
327
Pachetul include:
4 nopți de cazare cu mic dejun si cina bufet;
1 terapie SPA/adult/sejur;
Divertisment
Pranz 1 Mai in 01.05.2021
Pranz Pascal in data de 02.05.2021.
Nota:
 Tarifele includ TVA.
 Parcarea si taxa de stațiune se achita la receptie.
 Micul dejun si cina se servesc in sistem bufet suedez.
Condiții de valorificare:
 Plată integrala a serviciilor se efectueaza până in data de 14.04.2020.
 Anularile dupa data de 15.04.2021 se factureaza la valoare integrala a pachetului;
 Nu sunt luate in considerare rezervarile fara numele turiștilor;
 Neprezentările se factureaza la valoarea integrala a pachetului de servicii
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HOTEL: Termal 3*
Stațiune: Baile Felix
Paște 2021: perioada: 29 aprilie - 02 mai
Pachet 4 nopți
Tip cazare
Preț(lei)
Loc in camera DBL
1258
Camera SGL
1611
Pat Suplimentar cu demipensiune, dejun 1 Mai si dejun pascal copii (2-11.99 ani)
580
Pat Suplimentar cu demipensiune, dejun 1 Mai si dejun pascal copii (12-17.99 ani)
765
Cazare cu demipensiune, dejun 1 Mai si dejun pascal copii <12 ani fara pat suplimentar
287
Pachetul include:
4 nopți de cazare cu mic dejun si cina bufet;
1 terapie SPA/adult/sejur;
Divertisment
Pranz 1 Mai in 01.05.2021
Pranz Pascal in data de 02.05.2021.
Nota:
 Tarifele includ TVA.
 Parcarea si taxa de stațiune se achita la receptie.
 Micul dejun si cina se servesc in sistem bufet suedez.
Condiții de valorificare:
 Plată integrala a serviciilor se efectueaza până in data de 14.04.2020.
 Anularile dupa data de 15.04.2021 se factureaza la valoare integrala a pachetului;
 Nu sunt luate in considerare rezervarile fara numele turiștilor;
 Neprezentările se factureaza la valoarea integrala a pachetului de servicii
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HOTEL: Nufarul 3*
Stațiune: Baile Felix
Paște 2021: perioada: 29 aprilie - 02 mai
Pachet 4 nopți
Preț(lei)
Loc in camera DBL (cu balcon)
1258
Loc in camera DBL (fara balcon)
1156
Camera SGL (cu balcon)
1611
Camera SGL (fara balcon)
1444
Pat Suplimentar (cu balcon) + demipensiune, dejun 1 Mai si dejun pascal copii (2-11.99 ani)
580
Pat Suplimentar (fara balcon) + demipensiune, dejun 1 Mai si dejun pascal copii (2-11.99 ani)
528
Pat Suplimentar (cu balcon) + demipensiune, dejun 1 Mai si dejun pascal copii (12-17.99 ani)
765
Pat Suplimentar (fara balcon) + demipensiune, dejun 1 Mai si dejun pascal copii (12-17.99 ani)
714
Cazare cu demipensiune, dejun 1 Mai si dejun pascal copii <12 ani fara pat suplimentar
287
Tip cazare

Pachetul include:
4 nopți de cazare cu mic dejun si cina bufet;
1 terapie SPA/adult/sejur;
Divertisment
Pranz 1 Mai in 01.05.2021
Pranz Pascal in data de 02.05.2021.
Nota:
 Tarifele includ TVA.
 Parcarea si taxa de stațiune se achita la receptie.
 Micul dejun si cina se servesc in sistem bufet suedez.
Condiții de valorificare:
 Plată integrala a serviciilor se efectueaza până in data de 14.04.2020.
 Anularile dupa data de 15.04.2021 se factureaza la valoare integrala a pachetului;
 Nu sunt luate in considerare rezervarile fara numele turiștilor;
 Neprezentările se factureaza la valoarea integrala a pachetului de servicii
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HOTEL: Poienita 3*
Stațiune: Baile Felix
Paște 2021: perioada: 29 aprilie - 02 mai
Pachet 4 nopți
Tip cazare
Preț(lei)
Loc in camera DBL
1168
Camera SGL
1469
Pat Suplimentar cu demipensiune, dejun 1 Mai si dejun pascal copii (2-11.99 ani)
538
Pat Suplimentar cu demipensiune, dejun 1 Mai si dejun pascal copii (12-17.99 ani)
723
Cazare cu demipensiune, dejun 1 Mai si dejun pascal copii <12 ani fara pat suplimentar
283
Pachetul include:
4 nopți de cazare cu mic dejun si cina bufet;
1 terapie SPA/adult/sejur;
Divertisment
Pranz 1 Mai in 01.05.2021
Pranz Pascal in data de 02.05.2021.
Nota:
 Tarifele includ TVA.
 Parcarea si taxa de stațiune se achita la receptie.
 Micul dejun si cina se servesc in sistem bufet suedez.
Condiții de valorificare:
 Plată integrala a serviciilor se efectueaza până in data de 14.04.2020.
 Anularile dupa data de 15.04.2021 se factureaza la valoare integrala a pachetului;
 Nu sunt luate in considerare rezervarile fara numele turiștilor;
 Neprezentările se factureaza la valoarea integrala a pachetului de servicii
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HOTEL: Mures 2*
Stațiune: Baile Felix
Paște 2021: perioada: 29 aprilie - 02 mai
Pachet 4 nopți
Tip cazare
Preț(lei)
Loc in camera DBL
1032
Camera SGL
1287
Pat Suplimentar cu demipensiune, dejun 1 Mai si dejun pascal copii (2-11.99 ani)
466
Pat Suplimentar cu demipensiune, dejun 1 Mai si dejun pascal copii (12-17.99 ani)
638
Cazare cu demipensiune, dejun 1 Mai si dejun pascal copii <12 ani fara pat suplimentar
252
Pachetul include:
4 nopți de cazare cu mic dejun si cina bufet;
1 terapie SPA/adult/sejur;
Divertisment
Pranz 1 Mai in 01.05.2021
Pranz Pascal in data de 02.05.2021.
Nota:
 Tarifele includ TVA.
 Parcarea si taxa de stațiune se achita la receptie.
 Micul dejun si cina se servesc in sistem bufet suedez.
Condiții de valorificare:
 Plată integrala a serviciilor se efectueaza până in data de 14.04.2020.
 Anularile dupa data de 15.04.2021 se factureaza la valoare integrala a pachetului;
 Nu sunt luate in considerare rezervarile fara numele turiștilor;
 Neprezentările se factureaza la valoarea integrala a pachetului de servicii
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HOTEL: President 4 *
Stațiune: Baile Felix
Paște 2021: perioada: 30 aprilie - 04 mai
Cazare Hotel President
Camera mansarda
Camera dublă standard
Camera dublă superior
Apartament superior (3 pers)

3 nopți
1900 lei/cam/sejur
2100 lei/cam/sejur
2200 lei/cam/sejur
3300 lei/cam/sejur

4 nopți
2300 lei/cam/sejur
2500 lei/cam/sejur
2600 lei/cam/sejur
3900 lei/cam/sejur

Cazare copii
- 0 la 4 ani – gratuit
- 5 la 6 ani – 240 lei-3 nopți, 320 lei–4 nopți, supliment masa fara pat suplimentar
- 7 -14 ani – 450 lei-3 nopți, 550 lei-4 nopți, supliment masa si pat suplimentar
- peste 14 ani – tarif adult
Pachetul de Servicii cuprinde:
Cazare, masa (pensiune completa - bufet, mic dejun pranz si cina, EXCLUSIV bauturi alcoolice).
Pranz tematic – bauturi alcoolice incluse.
Facilități/Gratuitati
Hotel President: acces la piscinele si saunele hotelului President, o zi de gratuitate in cadrul Aqua Park-ului si 25%
reducere in celelalte zile.
Hotel AquaPresident: acces gratuit la Aqua Park.
Hotel President Spa: acces la piscinele si spa-ul hotelui President Spa, cat si acces gratuit in Aqua Park.
Internet gratuit wireless, parcare
Info Hotel:
Situare: Hotelul President 4* este situat în stațiunea Baile Felix, la liziera padurii într-un cadru natural deosebit.
Hotelul President va pune la dispozitie 104 de camere, din care 6 sunt apartamente. 56 de camere și 4
apartamente sunt situate în aripa noua a complexului finalizata în luna iunie 2011 într-un cadru modern și
elegant. 81 dîntre camere dispun de balcoane orientate fie spre padure, fie spre curtea complexului. Complexul
President este un cadru perfect atat pentru un concediu cu familia cat și pentru organizarea de conferințe, teambuilding-uri sau chiar evenimente festive (nunti, botezuri, zile onomastice, etc.).
în cadrul centrului de sanatate a Hotelului President, personalul medical de specialitate va pune la dispozitie
urmatoarele tratamente: electroterapie, unde scurte, ultrasonoterapie, laserterapia, magnetoterapie, masaj
terapeutic, termoterapie, hidroterapie, kinetoterapie, elongatii.
Situata exact în spatele hotelului este padurea Felix, ce se intide pe cateva zeci de hectare, brazdata de alei pe
care va veti putea plimba sau practica trekking-ul.
Padurea gazduieste și o pista de zgura pentru jogging și reprezintă locul ideal unde se pot organiza activitati
recreative.
Restaurant: Restaurantul ofera preparate din bucataria internationala și are o terasa de vara traditionala.
Sala de conferințe: 4 săli de conferință de diverse capacitati, între 20 și 350 persoane.
Servicii fara plată: parcare, internet.
Servicii cu plată:masaj, biliard, echitatie, tenis de masa.
Facilități copii: Copiii cu vârsta cuprinsă între 0 și 7 ani beneficiază de gratuitate la cazare, fara pat suplimentar.
Animale de companie: Nu este permis accesul cu animale de companie.
Atractii în zona: Dealul Somneu, Rezervatia Naturala Paraul Peta, Lacul cu Nuferi.
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HOTEL: President Business 4 *
Stațiune: Baile Felix
Paște 2021: perioada: 30 aprilie - 04 mai
Corp President Business
Camera dbl business
Apartament business (3 pers)
lei/cam/sejur






3 nopți

4 nopți

2300 lei/cam/sejur
3400 lei/cam/sejur

2700 lei/cam/sejur
4000 lei/cam/sejur

Cazare copii
- 0 la 4 ani – gratuit
- 5 la 6 ani – 240 lei-3 nopți, 320 lei–4 nopți, supliment masa fara pat suplimentar
- 7 -14 ani – 450 lei-3 nopți, 550 lei-4 nopți, supliment masa si pat suplimentar
- peste 14 ani – tarif adult

Pachetul de Servicii cuprinde:
 Cazare, masa (pensiune completa - bufet, mic dejun pranz si cina, EXCLUSIV bauturi
alcoolice).
 Pranz tematic – bauturi alcoolice incluse.

1.
2.
3.
4.

Facilități/Gratuitati
Hotel President: acces la piscinele si saunele hotelului President, o zi de gratuitate in
cadrul Aqua Park-ului si 25% reducere in celelalte zile.
Hotel AquaPresident: acces gratuit la Aqua Park.
Hotel President Spa: acces la piscinele si spa-ul hotelui President Spa, cat si acces
gratuit in Aqua Park.
Internet gratuit wireless, parcare
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HOTEL: President SPA 4 *
Stațiune: Baile Felix
Paște 2021: perioada: 30 aprilie - 04 mai
Corp President Spa
Camera dublă
lei/cam/sejur
Apartament (3 persoane)
lei/cam/sejur

3 nopți

4 nopți

2300 lei/cam/sejur

2700

3400 lei/cam/sejur

4000

Cazare copii
- 0 la 4 ani – gratuit
- 5 la 6 ani – 240 lei-3 nopți, 320 lei–4 nopți, supliment masa fara pat suplimentar
- 7 -14 ani – 450 lei-3 nopți, 550 lei-4 nopți, supliment masa si pat suplimentar
- peste 14 ani – tarif adult
Pachetul de Servicii cuprinde:
Cazare, masa (pensiune completa - bufet, mic dejun pranz si cina, EXCLUSIV bauturi alcoolice).
Pranz tematic – bauturi alcoolice incluse.
Facilități/Gratuitati
Hotel President: acces la piscinele si saunele hotelului President, o zi de gratuitate in cadrul Aqua Park-ului si 25%
reducere in celelalte zile.
Hotel AquaPresident: acces gratuit la Aqua Park.
Hotel President Spa: acces la piscinele si spa-ul hotelui President Spa, cat si acces gratuit in Aqua Park.
Internet gratuit wireless, parcare
Pachetul de servicii cuprinde: cazare loc în camera dublă sau apartament, dupa caz, masa (pensiune completa
bufet la
Info Hotel:
Hotel President SPA 4* este amplasat în Baile Felix, comuna Sanmartin, DE79 ORADEA-DEVA, km. 10 (800
m de centru stațiunii.
Facilități generale hotel: restaurant (masa se serveste la restaurantul Aqua President), parcare proprie pazita,
loc de joaca pentru copii, internet
Camere: 50 camere din care 45 duble și 5 apartamente dotate cu A/C, TV și minibar.
Dotari camere:aer condiționat -climatizare, TV -smart, minibar, seif, baie cu dus, balcon, internet, uscator de
par.
Facilități SPA: piscină interioară și una exterioara cu bar integrat, ambele cu apa termala, o zona dedicata
pentru servicii SPA, sauna, jacuzzi, salon de masaj, salon de cosmetica și manichiura/pedichiura.
Servicii masa:Turiștii cazati în cadrul hotelului, vor servi mesele în cadrul restaurantului AquaPresident.
Restaurantul ofera intr-o ambianta placuta preparate culinare delicioase, din bucataria romaneasca și
internationala.
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HOTEL: Aqua President 3 *
Stațiune: Baile Felix
Paște 2021: perioada: 30 aprilie - 04 mai
Cazare Hotel AquaPresident
Camera dublă standard
Camera dublă superior
Apartament (3 persoane)

3 nopți

4 nopți

2100 lei/cam/sejur
2200 lei/cam/sejur
3100 lei/cam/sejur

2500 lei/cam/sejur
2600 lei/cam/sejur
3700 lei/cam/sejur

Cazare copii
- 0 la 4 ani – gratuit
- 5 la 6 ani – 240 lei-3 nopți, 320 lei–4 nopți, supliment masa fara pat suplimentar
- 7 -14 ani – 450 lei-3 nopți, 550 lei-4 nopți, supliment masa si pat suplimentar
- peste 14 ani – tarif adult
Pachetul de Servicii cuprinde:
Cazare, masa (pensiune completa - bufet, mic dejun pranz si cina, EXCLUSIV bauturi alcoolice).
Pranz tematic – bauturi alcoolice incluse.
Facilități/Gratuitati
Hotel President: acces la piscinele si saunele hotelului President, o zi de gratuitate in cadrul Aqua Park-ului si 25%
reducere in celelalte zile.
Hotel AquaPresident: acces gratuit la Aqua Park.
Hotel President Spa: acces la piscinele si spa-ul hotelui President Spa, cat si acces gratuit in Aqua Park.
Internet gratuit wireless, parcare
Info Hotel:
FacilitățiHotel Aqua President 4*-Baile Felix dispune de urmatoarele Facilități: piscină în aer liber -5 piscine exterioare,
piscină acoperita -13 piscine interioare, piscină cu apa termala, SPA -masaj, bazin cu valuri, grota mediteraneeana, zona de
relaxare și linistire, sauna turceasca, sauna finlandeza , teren sport mixt -minifotbal, squash, sala fitness, VIP area. Folosirea
saunelor în cadrul Aqua Park-ului este gratuita.
Sauna finlandeza este o odaie mica supraincalzita (70°C - 90°), prevazuta cu banci, ea este alaturi de mai multe bazine.
Sauna poate fi folosita ca sauna cu aer uscat sau sauna cu vapori care pot sa contina extracte diferite. Sauna are un efect de
calire a organismului contra racelii, sau de ameliorare a unor tulburari neurovegetative. Ridicarea temperaturii corporale
până la 39° C, are un efect asemanator cu cel al starilor febrile, stare în care sunt omorati agentii patogeni care nu pot
suporta temperaturi peste 37° C. Corpul supraincalzit din sauna, vine în contact cu o baie rece, care are un efect de relaxare
a musculaturii, scaderea tensiunii sanguine, activare a circulatiei sangelui, sistemului imunitar, respiratiei și schimburilor de
substante cu eliminarea de substante nocive din organism prin transpiratie.
Sauna turceasca sau hamam-ul modern este o incapere spatioasa cu lumina slaba. Plafonul este în formAƒ de cupola cu
sistem de iluminat incorporat sau panouri din sticla. Podeaua și peretii hamam-ului sunt incalziti, de asemenea și bancile.
De obicei incaperea este finisata cu pietre, marmura, ceramica sau mozaic de sticla. în Hamam incalzirea se produce la o
temperatura de 50°C cu umiditate ridicatata 70 - 90 %. Corpul transpira abundent și este pregatit pentru masaj.
Baile turcesti au avut cel mai mare succes în epoca Victoriana și au reprezentat un factor foarte important în viata
oamenilor din Orientul Mijlociu, fiind nu numai un loc de curatare și relaxare ci și unul de socializare și curatare ritualica,
de purificare a sufletului. Baia turceasca ajuta la eliminarea toxinelor din organism prin racirea și incalzirea controlata a
sangelui. Hamam-urile dau o stare de bine, de relaxare, dilata porii și lasa o piele mai frumoasa, mai luminoasa și mai
elastica.
CamereHotel Aqua President 4*-Baile Felix dispune de 28 de camere dotate cu aer condiționat (climatizare centrala), TV,
minibar, baie cu dus, uscator de par. în suprafata de circa 25 mp, dispun de loc de cazare pentru 2 persoane, aer condiționat,
minibar, TV LCD, baie cu dus. Se poate introduce maxim un pat suplimentar rabatabil (recomandabil pentru copii de până
în 12 ani. Camere spațioase, cu suprafete de circa 41 mp, dotate cu un pat matrimonial și o canapea extensibila, pot
acomoda în condiții de confort 2 adulți și 2 copii. Se poate introduce maxim un pat suplimentar rabatabil (recomandabil
pentru copii de până în 12 ani). Dispun de cada / dus, TV LCD, aer condiționat, minibar.
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HOTEL: Padis 3*
Statiune: Baile Felix
Paște 2021: perioada: 30 aprilie - 03 mai
CAMERA TWIN

APARTAMENT

2 pers x 550 lei/sejur = 1100 lei

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

187 lei/sejur/pers

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)

3 pers x 550 lei/sejur = 1650 lei

1650 lei/sejur

STRAND EXTERIOR

20 lei/zi

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

cazare 3 nopți 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
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Vila: Metropol 3*
Stațiune: Baile Felix
Paște 2021: perioada: 30 aprilie - 03 mai
990 lei/2 pers/3 nopți
Pachetul include:
- 3 nopți cazare pentru 2 persoane, în camera dublă;
- Mic dejun pentru 2 persoane 3 zile;
- Acces la piscină Jacuzzi;
- Acces teren sport, tenis de masa.
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Baile Herculane
HOTEL: Domogled 3*
Stațiune: Herculane
Paște 2021: perioada: 30 aprilie – 04 mai
30.04-04.05
Loc în DBL 3 FĂRĂ BALCON, Mic
dejun bufet
Loc în DBL CU BALCON, Mic dejun
bufet
Loc în DBL 3 FĂRĂ BALCON,
Pensiune completă bufet
Loc în DBL CU BALCON, Pensiune
completă bufet

101 LEI/PERS.
111 LEI/PERS.
145 LEI/PERS.
155 LEI/PERS.
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HOTEL: Golden Spirit 3*
Stațiune: Herculane
Paște 2021: perioada: 29 aprilie – 04 mai
522 lei/pers/sejur – loc in camera dublă
SERVICII INCLUSE : 3 nopți cazare, mic dejun bufet (cu meniu traditional in ziua de Paste ), pranz
in ziua de Paste cu meniu traditional si bauturi locale incluse ( tuica , vin) ,sauna,accesul la bazinele
cu apa termosulfuroasa ( capacitate 30 pers) , acces jacuzzi ( capacitate 14 pers)
Optional, in noaptea de inviere se poate merge la manastirea Vodita sau Sf. Ana din Orsova ( 17 km.
distanta)
Hotel GOLDEN SPIRIT 3 stele
Detalii hotel : situat pe malul raului Cerna, in centrul stațiunii Baile Herculane, dispune de 26 camere duble
Facilități hotel : bar, restaurant, terasa, sauna, ascensor, masaj ,bazine apa termosulfuroasa, jacuzzi, sala
conferință , fizioterapie, impachetari corporale, proceduri ingrijire faciala
Facilități camere : baie proprie ( cabina dus , uscator par), TV LCD/cablu TV, minibar, balcon, telefon,
WIFI
* supliment copil mai mare de 5 ani – 85 lei/zi ( pat suplimentar si mesele conform graficului )
* in camere se pot caza 2 adulti si max 2 copii
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HOTEL: Minerva 4*
Stațiune: Herculane
Paște 2021: perioada: 29 aprilie – 04 mai
Minim 2 nopți
Camera dublă - 699 Ron/noapte
Apartament
- 819 Ron/noapte
Suita
- 869 Ron/noapte
Camera single : 589 Ron/noapte
In tarif sunt incluse :
 Cazare
 Restauratie (mic dejun si cina bufet suedez)
 Acces la bazinul interior cu apa termosalina
 Acces la bazinul interior de hidromasaj
 Acces la jacuzzi interior
 Acces la ciubar si jacuzzi exterior
 Acces la saune uscate
 Acces la sala de fitness
 Program de muzica live
 Cabina foto
 Parare gratuita
Totii oaspetii sunt testati, gratuit, la intrare cu teste rapide de covid, cu prelevarea probeleor nazale.
Copiii cu vârste cuprinse între 0-6 ani beneficiază gratuit de servicii de cazare și masă , pentru cazare în
pat cu părinții.
Copiii cu vârste cuprinse între 6-12 ani achita 55 ron /zi pentru restauratie ( mic dejun si cina ).
Copiii cu vârste cuprinse între 12 ani -18 ani achita 110 ron /zi pentru restauratie (mic dejun si cina
buffet)
*Pranzul este 50 ron /zi/persoana ( 25 ron pentru copiii cu varste între 6-12 ani ; 50 ron pentru copiii cu
varste cuprinse între 12-8 ani )
*Pranzul festiv ( 02.05) este 100 ron/zi /persoana ( 50 ron pentru copiii cu varste între 6-12 ani ; 100 ron
pentru copiii cu varste între 12-18 ani )
Totii oaspetii sunt testati la intrare cu teste rapide de covid, cu prelevarea probeleor nazale. Costul
testului este suportat de catre proprietate.
Situat în centrul stațiunii Băile Herculane, una dîntre cele mai vechi stațiuni balneare din lume, Grand Hotel Minerva
Resort & SPA pune la dispoziție un centru spa complet echipat, o piscină, un centru de fitness și un bar. Oaspeții
beneficiază de o varietate de tratamente, de la electroterapie, magnetoterapie și terapie laser MLS, băi galvanice și băi
de sulf.
Toate camerele hotelului au decor clasic elegant şi balcon cu vedere la munte. Camerele includ baie privată, dotată cu
articole de toaletă gratuite, iar unele au zonă de relaxare. Fiecare cameră de la Grand Hotel Minerva Resort & SPA
este prevăzută cu aer condiționat şi TV cu ecran plat.
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HOTEL/HOSTEL: Sara’s Sons 3*
Stațiune: Herculane
Paște 2021: perioada: 30 aprilie – 03 mai
Minim 3 nopți
250 lei / camera dublă cu mic dejun in hotel / noapte
220 lei/ camera dublă cu mic dejun in hostel/ noapte
Hotelul Sara's Sons este situat în Băile Herculane, la 2 minute de mers pe jos de zona veche. Hotelul are şi
un restaurant care serveşte preparate din bucătăria românească, precum şi un centru de fitness unde oaspeţii
se pot menţine în formă.
Camerele sunt elegante şi moderne şi au TV cu ecran plat, aer condiționat şi minibar. Fiecare cameră a
Hotelului Sara's Sons are baie cu duş şi articole de toaletă gratuite.
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Baile Olanesti
HOTEL: Imperial Hotel & SPA 4*
Stațiune: Băile Olănești
Paște 2021: perioada: 30 aprilie - 03 mai
1.149 lei/pers/ sejur – loc în camera standard
1.349 lei/pers/sejur – loc în camera deluxe
1.549 lei/pers/sejur – loc în camera executive
1.349 lei/pers/sejur (minim 3 pers) – loc în apartament
Cazare 3 nopți: 30.04 – 03.05.2021
Pensiune completă
Cină festivă cu meniu tradițional de Paște și muzică ambientală
Se intră cu cina și se iese cu micul dejun
Pachetul de masă include micul dejun, prânz și cină bufet suedez; apă, suc, băuturi calde la mic dejun; apă, vin la prânz și
cină.
Informații tarife
Tarifele sunt exprimate în RON, pe persoană, pe sejur de 3 nopți şi includ TVA, pensiune completă.
Taxa de staţiune se achită la recepţie.
Accesul la centrul SPA este inclus.
În această perioadă, centrul Wellness al hotelului este deschis și funcționează cu toate facilitățile: piscină cu apă dulce, piscină cu apă sărată,
piscină pentru copii, saună umedă, saună finlandeză, saună salină,bazine kneipp, fântână de gheață, fotolii de relaxare, duș emoțional, fitness.
Copiii beneficiază de gratuitate la cazare în camerele executive beneficiind de fotoliu extensibil (2 copii în cameră executive: 1 copil cu vârsta
sub 6 ani și 1 copil cu vârsta între 6-12 ani ) și în camerele standard și deluxe ( 1 copil cu vârsta sub 6 ani, care doarme în pat cu adulții ).
Copiii cu vârsta până la 6 ani beneficiază de gratuitate la cazare, fără pat suplimentar.
Copiii cu vârsta între 6 - 12 ani, cazați în cameră executive achită 230 RON/copil/sejur (pentru prânz și cina pensiune completă, inclusiv apă și
băuturi răcoritoare).
Copiii cu vârsta între 12-16 ani, cazați în cameră executive achită 300 RON/copil/sejur (pentru prânz și cina pensiune completă, inclusiv apă și
băuturi răcoritoare).
Copiii cu vârsta mai mare de 16 ani sunt considerați adulți și achită integral tarifele de cazare și masă ale unui adult.
Este necesară prezentarea unei copii/fotografii a unui act de identitate al copilului la recepție în momentul cazării.
Cazarea se efectuează începând cu ora 16, iar eliberarea camerei se face până la ora 12.
Rezervări
Avansul este de 50% în momentul rezervării, diferenta cu cel târziu 20 de zile înainte de sosire.
În cazul anulării rezervării după achitarea avansului, avansul achitat nu se returnează, acesta rămâne sub formă de avans valoric pentru rezervări
ulterioare.
Informații suplimentare
Parcarea este gratuită.
Serviciile suplimentare, precum și contravaloarea eventualelor pagube înregistrate în inventarul camerelor, vor fi achitate de către turist direct la
recepția hotelului.
Cameră standard
 fără balcon și dispune de 1 pat king size, poate găzdui 2 adulți și 1 copil cu vârsta sub 6 ani, care doarme în pat cu adulții și are micul dejun
gratuit
 pentru un adult și un copil cu vârsta peste 6 ani cazat în cameră standard, se plătește prețul întreg al unei camere
Cameră deluxe
 cu balcon și dispune de 1 pat king size, fiind destul de spațioasă pentru 2 adulți și 1 copil cu vârsta sub 6 ani, care doarme în pat cu adulții și
are micul dejun gratuit
 pentru un adult și un copil cu vârsta peste 6 ani cazat în cameră deluxe, se plătește prețul întreg al unei camere
Cameră executive
 cu balcon și dispune de un 1 pat king size și 1 fotoliu extensibil sau 2 paturi duble și 1 fotoliu extensibil
 este suficient de încăpătoare pentru 2 adulți, 1 copil cu vârsta sub 6 ani și 1 copil cu vârsta de până la 12 ani
 copiii au micul dejun inclus în prețul camerei
Apartament
 Toate apartamentele sunt de tip executive, compuse dintr-un dormitor cu 1 pat king size și living cu canapea extensibilă pentru 2 persoane.
in apartament se pot caza 2 adulți și 2 copii peste 12 ani
Apartamentele sunt situate la ultimul etaj și dispun de o terasă privată cu jacuzzi.
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HOTEL: President 3*
Stațiune: Băile Olănești
Paște 2021: perioada: 30 aprilie - 03 mai
Hotel President - Corp *** standard- pachet 3 zile - 825 lei/persoana/pachet
Oferta noastra include:
 Trei nopți de cazare in camera dublă standard
 Masa pensiune completa, meniu fix (intrare cu cina din 30 Aprilie, iesire cu micul dejun din 03 Mai)
 Masa traditionala in ziua de Paste si Cina festiva – in funcție de ce restrictii o sa fie in acele momente
 Acces gratuit piscina, sauna, jacuzzi in funcție de restrictii ( poate o sa fie nevoie de programare in cazul in
care nu se ridica restrictiile).

Hotel President - Corp *** deluxe - pachet 3 zile - 913 lei/persoana/pachet
Oferta noastra include:
 Trei nopți de cazare in camera dublă deluxe
 Masa pensiune completa, meniu fix (intrare cu cina din 30 Aprilie, iesire cu micul dejun din 03 Mai)
 Masa traditionala in ziua de Paste si Cina festiva – in funcție de ce restrictii o sa fie in acele momente
 Acces gratuit piscina, sauna, jacuzzi in funcție de restrictii ( poate o sa fie nevoie de programare in cazul in
care nu se ridica restrictiile ).
Rezervarea este valabilă dupa achitarea unui avans de minim 50% din valoarea serviciilor. Restul de plată trebuie sa
fie achitat integral până la sosirea turiștilor 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, prețul pachetului pentru ei fiind de 600 lei/copil si
beneficiază 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 nopți suplimentare de cazare, acestea se tarifeaza cu 220 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 02 Mai, 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 dacă persoanele consuma sau nu carne de miel, respectiv preparate din miel in
ziua de Paste.
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HOTEL: Tisa 3*
Stațiune: Băile Olănești
Paște 2021: perioada: 30 aprilie - 03 mai
Pachet

Cameră

3 nopți

Standard corp A
Deluxe
Executive/Apart.
Standard corp B
cel mai mic preț

Pensiune completa
include: mic dejun bufet
suedez, prânz și cină
pensiune completă
1830 lei/sejur/cameră
2040 lei/sejur/cameră
2250 lei/sejur/cameră
1750 lei/sejur/cameră

Camera standard - Cazarea și micul dejun sunt gratuite pentru 1 copil cu vârsta mai mică de 6 ani
cazat în cameră standard cu doi adulți. În camera standard se poate caza maxim un copil.
Camera deluxe - Cazarea și micul dejun sunt gratuite pentru 1 copil cazat în cameră deluxe cu doi
adulți. Camera deluxe este mai spațioasă ca cea standard și este dotată cu un pat pliant.
Camera executive - Cazarea și micul dejun sunt gratuite pentru 2 copii cazați în cameră executive cu doi
adulți. Camera executive este foarte spațioasă, se afla în corpul A al hotelului și este dotată cu o canapea
dublă extensibilă.
Apartamentul - Cazarea și micul dejun sunt gratuite pentru 2 copii cazați în apartament cu doi
adulți. Apartamentul se află in corpul B al hotelului, este compus din doua camere, una dotată
cu pat dublu
matrimonial și cealaltă cu o canapea dublă extensibilă.
Single - Cazare în cameră dublă standard, cu achitarea unui pachet întreg plus jumătate din al doilea
pachet.
Specificații:
În perioada 30.04-02.05 nu se aplică tarifele standard, ci doar tarifele speciale din oferta de Paste /1 Mai.
Datele de cazare sunt la alegere, în funcție de
pachet. Check-in începând cu ora 16. Check-out
până la ora 12.
Datorită restricțiilor impuse de Guvern pentru prevenirea raspândirii virusului COVID-19 și pentru
siguranța oaspeților noștri, vor exista anumite condiționări, pe care le explicăm în cele ce urmează. Aceste
condiții se pot
modifica, în funcție de viitoarele reglementări.
Duminică vom avea masă cu meniu festiv și muzică ambientală, fără petrecere.
Se va organiza petrecere cu muzică live sau DJ dacă reglementările la momentul respectiv o vor permite.
Accesul la centrul Wellness al hotelului nu este inclus in preț. Accesul se programează la momentul sosirii în
hotel, în limita disponibilității. Un acces la centrul Wellness al hotelului costă 10 lei/persoană/80minute. În
această perioadă, centrul Wellness al hotelului este deschis și funcționează cu toate facilitățile: piscină,
tunuri de apă, hidromasaj, saună, baie turceasca. Aceste condiții se pot modifica, în funcție de noile
reglementări sosite.
Puteți beneficia de masaje și terapii spa în cadrul hotelului (se achită suplimentar). Programările se fac după
cazare.
Centrul de agrement TISA Spa Resort este închis în această perioadă, conform prevederilor Guvernului.
Dacă se va deschide până la momentul respectiv, oaspeții hotelului vor primi 25% reducere la accesele din
cadrul TISA Spa Resort și 15% reducere la masajele și terapiile TISA Spa Resort.
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Mesele se vor organiza în serii. Rugăm clienții să respecte întocmai orele programate.
Seria 1 (pensiune completă): Mic dejun orele 8.00-8.45, Prânz orele 13.00-13.50, Cină orele 19.0019.50 Seria 2 (pensiune completă): Mic dejun orele 8.45-9.30, Prânz orele 14.00-14.50, Cină orele
20.00-20.50 Seria 3 (pensiune completă): Mic dejun orele 9.30-10.15, Prânz orele 15.00-15.50, Cină
orele 21.00-21.50
Seriile se vor ocupa in ordinea sosirilor la cazare, în limita disponibilității.
Pentru pachetul de cazare si pensiune completă, prima masă a pachetului este cina, ultima este
prânzul. Clienții care sosesc mai devreme pot servi pânzul în restaurantul hotelului, acesta nu este
inclus în pachet.
Pachetul de masă include micul dejun bufet suedez, prânz și cină pensiune completă cu o variantă de
meniu, apă, suc, băuturi calde la mic dejun; apă, vin la prânz si cină.
Mențiuni speciale:
vineri și sambătă se poate opta pentru un meniu de post
sâmbătă seara dupa masa de cină, fiecare turist va primi un pachet cu preparate tradiționale
duminică dimineața avem un mic dejun pascal
duminică la prânz se poate opta pentru meniul special cu miel
duminică seară avem cină cu meniu festiv (aperitiv, fel principal, desert, apă, băuturi răcoritoare,
vin, tărie)
Pachetul standard de masa este obligatoriu pentru copiii peste 6 ani. Costul pachetului de masa este de 210
lei pentru copiii cu vârsta între 6 si 14 ani si 270 lei pentru copiii cu vârsta peste 14 ani.
Pachetul standard de masa include prânzul și cina pensiune completă, inclusiv apă și băuturi răcoritoare.
Pachetul este de 3 nopți. Pentru nopți suplimentare, se va aplica oferta de cazare cu mic dejun.
Valorificarea locurilor de cazare se face doar după confirmare, în limita locurilor disponibile.
Rezervarea este fermă după achitarea a 50% din valoarea pachetului.
În cazul anulării rezervarii după achitarea avansului, avansul achitat nu se returnează.
Acesta ramâne în formă de avans valoric pentru rezervări ulterioare.
Vă rugăm să aduceți o copie dupa certificatul de naștere al copilului.
Parcarea este gratuită. Mașinile care nu gasesc loc de parcare în apropierea hotelului, pot parca în
parcarea primăriei, iar tichetul de parcare este decontat integral la recepția hotelului.
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Baile Tusnad
HOTEL: Fortuna Eco - Boutique Hotel 3*1
Stațiune: Băile Tușnad
Paște 2021: perioada: 29 aprilie - 04 mai

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o


Camera cu pat matrimonial
339 Ron/ Noapte
Camera cu două paturi
339 Ron/ Noapte
Apartament Junior Suite
549 Ron/ Noapte
Apartament cu două camere de dormit si salon
559 Ron/ Noapte
Pat suplimentar
69 Ron/ Noapte
Animale de companie
49 Ron/ Noapte
(în caz de daune cauzate de animalul de companie oaspetele este obligat să plătească costul de reparație
separat)
Baie finlandeză în aer liber cu apă sărată, 38 grade C.
45 Ron/ Pers.
(necesita programare, min.2 pers)
Saună finlandeză
39 Ron/ Pers.
(necesita programare, min.2 pers)
Masaj (cu programare)
79 Ron/ 30 de minute
119 Ron/ 60 de minute
Papuci de baie
15 Ron/ pereche
Halat de baie pentru închiriat
9 Ron/ocazie
Spalat rufe
29 Ron/ Tura
Calcat haine
29 Ron/ tura
Folosirea grătarului în aer liber
100 Ron/tura
(pentru grătar propriu client – include: lemne, cărbuni, foișor)

Eco-Boutique Hotel “Fortuna” este situat în inima Transilvaniei. Eco-Boutique Hotel așteaptă cu
drag pe oaspeții ajunși la Băile Tușnad, cei care vor să se odihnească între munți, întro locație liniștă cu un decor interior rustic.
Restaurantul hotelului Eco-Boutique Fortuna din Băile Tușnad așteaptă cu drag oaspeții cu
specialități gastronomice locale și internaționale.
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Se acceptă animale de companie 49 lei/noapte
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HOTEL: O3zone 4*2
Stațiune: Băile Tușnad
Paște 2021: perioada: 30 aprilie - 03 mai
1095 lei/ persoană/ pachet
Supliment single 360 lei/ pachet
Supliment apartament 540 lei/ apartament/ sejur
Taxa locală: 2 lei/noapte/persoană (peste 14 ani), care se achită suplimentar la recepție.
Tarif:

Pachetul cuprinde:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cazare 3 nopți loc în cameră dublă
Primire tradiţională vineri şi în noaptea de Înviere
Prânz bufet sâmbătă și dumincă
Cină bufet vineri și sâmbătă
Cină de Paște cu muzică asigurată de Dj, duminică
Drumeţie la Stânca Şoimilor cu ghidul hotelului, sâmbătă
Programe timp liber (încondeiat ouă, egg-hunt)
Acces la spa (piscină, saună) 90 min/pers. pentru 3 zile, cu programare prealabilă – în funcție de
reglementările în vigoare
Kid’s Club în zilele de 01 și 02.05 între orele 10:00-18:00

Suplimente:
 Copiii cu vârsta sub 2 ani beneficiează de gratuitate, fără pat suplimentar.
 Pentru copiii cu vârsta între 2-6 ani (fără pat suplimentar) 219 lei/sejur
 Pentru copiii cu vârsta între 6-14 ani (cu pat suplimentar) 555 lei/sejur
 Copiii cu vârsta peste 14 ani și adulții pe pat suplimentar 885 lei/sejur
Mențiuni:



22

Turiștii pot anula din motive personale rezervarea făcută, fără penalizare până cel târziu cu 3 zile înainte de data începerii
sejurului. În acest caz sau în cazul în care reglementările naţionale nu permit organizarea evenimentului, avansul achitat
va putea fi folosit pentru o rezervare la o dată ulterioară.
În cazul anulării din partea turistului cu mai puțin de 3 zile înainte de data sosirii, avansul plătit se consideră arvună și va
fi reținut de hotel (nu se returnează și nici nu mai poate fi folosit).

Se acceptă animale de companie 20 lei/noapte
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Balvanyos - EPUIZAT
HOTEL: Grand Hotel Balvanyos 4* - EPUIZAT
Stațiune: Balvanyos
Paște 2021: perioada: 30 aprilie - 03 mai
1111 lei/persoană – loc în camera dublă standard
1305 lei/persoană – loc în camera dublă superioară sau junior
suite
 3 nopți de cazare cu mic dejun
 Acces 2 ore/zi la Grand Santerra SPA (acces la piscină și jacuzzi exterior cu apă încălzită pe
bază de programare prealabilă
 Sambătă 1 mai program de vopsit ouă cu metode tradiționale pe terasa Gastro Lab, slujbă
prvată de înviere în incinta hotelului
 Duminică 2 mai – brunch Festiv Paște, căutarea cadourilor ascunse pentru copii în Balvanyos
Adventure Park
Copiii până la 6 ani care stau în cameră cu părinții fără pat suplimentar beneﬁciază de gratuitate
Copiii între 6 - 14 ani care stau în cameră cu părinții, plătesc 50% din tariful pachetului
Copiii între 14- 16 ani care stau în cameră cu părinții, plătesc 75% din tariful pachetului
Copiii peste 16 ani se consideră adulți și plătesc tariful integral
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Brașov
Hotel: Ambient 4*
Stațiune: Brașov

Paște 2021: perioada: 30 aprilie - 02 mai
Cameră dublă confort 3*, 335 lei/noapte
Cameră dublă deluxe 4*, 432 lei/noapte
Cameră dublă executive 4*, 529 lei/noapte
Duplex Suite 4*, pentru 2 adulți + 2 copii sau 3 adulți, 728 lei/noapte
Tariful menţionat mai sus este pe cameră pe noapte, incluzând toate taxele, acces internet
în cameră şi wireless în spaţiile publice, parcare, micul dejun bufet, acces la centrul de
relaxare ( fitness, cadă hidromasaj, saună ) şi acces la programul nostru de fidelizare
Ambient Exclusive .
Duminică 02.05.2020, începând cu ora 14:00, sunteți așteptați la masa de Paște care se va
desfășura la restaurantul Hotelului, și va avea tariful de 100 lei/persoană, cu băuturi incluse
( o tărie și un pahar de vin ).
Copiii <4 ani beneficiază de gratuitate fără meniu. Copii între 5 și 13 ani achită 50% din
valoarea meniului . Peste 14 ani se achită meniul întreg.
Având o locaţie ideală în centrul oraşului Braşov, la câteva minute de monumente istorice, baruri elegante şi
magazine exclusiviste, acest hotel este un punct de referinţă pentru cazarea de lux.
Vă veţi putea bucura de vedere superbă la oraş, de servicii perfecte şi de un restaurant care serveşte delicii
culinare. La Hotel Ambient se acordă o atenţie deosebită și celor mai mici detalii, pentru a vă asigura un
sejur de neuitat.
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Pensiunea: Ambient 3*3
Stațiune: Brașov

Paște 2021: perioada: 29 aprilie - 02 mai
Cameră dublă standard 3*, tarif 286 lei/noapte
Apartament 3*, dormitor + living, 3 persoane, tarif 364 lei/noapte
Tariful menţionat mai sus este pe cameră pe noapte, incluzând toate taxele, acces internet în cameră şi
wireless în spaţiile publice, parcare, micul dejun în sistem bufet şi acces la programul nostru de
fidelizare Ambient Exclusive .
Duminică 02.05.2021, începând cu ora 14:00, sunteți așteptați la masa de Paște care se va desfășura
la restaurantul Hotelului Ambient aflat în imediata vecinătate, și va avea tariful de 100 lei/persoană, cu
băuturi incluse ( o tărie și un pahar de vin ).
Copiii <4 ani beneficiază de gratuitate fără meniu. Copii între 5 și 13 ani achită 50% din valoarea meniului .
Peste 14 ani se achită meniul întreg.
Aflata la numai 10 minute de mers pe jos de centrul orasului, nu departe de gara centrala, Pensiunea
Ambient ofera oaspetilor 23 de spatii de cazare elegante, 2 săli de conferințe, salon de mic dejun și bar.

3

Este permisa prezenta animalelor de companie achitand o taxa suplimentara de 73 lei / animal.
35

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
Acceptăm VOUCHERE/CARD DE VACANȚĂ!

Apartamente: Ambient Residence 3*4
Stațiune: Brașov

Paște 2021: perioada: 29 aprilie - 02 mai
Cameră dublă standard 3*, tarif 213lei/noapte
Apartament 3*, dormitor + living, 3 persoane, tarif 262 lei/noapte
.
Tariful menţionat mai sus este pe cameră pe noapte, incluzând toate taxele, acces internet în cameră şi
wireless în spaţiile publice, acces la bucătărie complet utilată și saloane de servire a mesei şi acces la
programul nostru de fidelizare Ambient Exclusive .
Opțional vă oferim micul dejun bufet în cadrul Pensiunii Ambient la tariful de 30 lei/persoană/zi.
Duminică 02.05.2021, începând cu ora 14:00, sunteți așteptați la masa de Paște care se va desfășura la
restaurantul Hotelului Ambient aflat în imediata vecinătate, și va avea tariful de 97 lei/persoană, cu băuturi
incluse ( o tărie și un pahar de vin ).
Copiii <4 ani beneficiază de gratuitate fără meniu. Copii între 5 și 13 ani achită 50% din valoarea meniului .
Peste 14 ani se achită meniul întreg.
Residence Ambient oferă unităţi de cazare confortabile cu servicii hoteliere și sistem de supraveghere
video. Proprietatea se află în zona istorică a oraşului Braşov, oaspeţii putând ajunge uşor la principalele
puncte de atracţie.
Residence Ambient are un lounge de mic dejun şi camere de nefumători. Decorul camerelor include
elemente din lemn, pereţi în culori deschise şi mobilier în nuanţe calde, elemente în stil medieval, dar și
accente moderne.

4

Este permisa prezenta animalelor de companie achitand o taxa suplimentara de 49 LEI / animal.
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Conacul: Ambient 5*
Stațiune: Cristian, Brașov
Paște 2021: perioada: 29 aprilie - 02 mai
 Sejurul minim este de 2 nopți.

Cameră dublă standard 5*, tarif 582 lei/noapte
Cameră dublă executive 5*, tarif 679 lei/noapte
Apartament Duplex Suite 5*, dormitor + living, 3 persoane, tarif 776 lei/noapte
Apartament Suite 5*, dormitor + living, 2 adulți + 2 copii , tarif 873 lei/noapte
Prețul include:
• toate taxele
• micul dejun bufet între orele 8:00am - 11:00am (L-D)
• parcare, zilnic in fata unitatii
• acces internet wireless in perimetrul conacului
• acces la piscină interioară incalzita ( disponibila permanent ), piscină exterioara incalzita ( pe timpul sezonului de
vara ), jacuzzi, sauna, sala jocuri ( tenis de masa, biliard ), salon festin, foisoare exterioare. Pentru terenul sport
multifunctional exterior se pot aplica taxe suplimentare.
Tariful menţionat mai sus este pe cameră pe noapte, incluzând toate taxele, acces internet în cameră şi wireless în spaţiile
publice, micul dejun în sistem bufet, parcare şi acces la programul nostru de fidelizare Ambient Exclusive . De
asemenea oaspeții au acces gratuit la toate facilitățile complexului: piscină interioară încalzită, piscină exterioară, loc
joacă exterior pentru copii, tenis de masă, biliard, teren exterior multifuncțional de sport în cadrul Conacului Ambient.







Cei mici se vor bucura de căutarea ouălor pierdute de iepuraș, face painting sau jocuri interactive având de asemenea la
dispoziție spațiu de joaca special amenajat.
Cei mari vor fi răsfățați cu bucate alese, tradițional pregătite, special pentru această sărbătoare: drob de miel, ouă roșii, ruladă
cu spanac, pastramă, sortimente de brânzeturi românești, sarmale cu mămăliguță și smântână, cozonac și pască de casă cu
brânză dulce.
Pentru cei care nu doresc să servescă tradiționalul miel, se poate servi meniu vită sau meniu vegetarian preferențial.
Depinzând de religia fiecărui turist, spre seară Puteți participa la Slujba de Înviere la Biserica Nouă cu Hramul Pogorârea
Duhului Sfânt sau la Biserica Veche cu hramul Adormirea Maicii Domnului aflate la maxim 600 m de unitatea hotelieră.
Duminică 02.05.2021, începând cu ora 14:00, sunteți așteptați la masa de Paște care se va desfășura la Resort Ambient, și va
avea tariful de 291 lei/persoană, cu băuturi incluse.
Copiii <4 ani beneficiază de gratuitate fără meniu. Copii între 5 și 13 ani achită 50% din valoarea meniului . Peste 14 ani se
achita meniul întreg.

Situat în Cristian, Conacul Ambient oferă o piscină interioară, o saună şi un restaurant. La acest complex este disponibil WiFi gratuit.
Oaspeţii beneficiază de parcare gratuită.
Toate camerele mobilate elegant de la Conacul Ambient sunt izolate fonic şi au un TV cu ecran plat cu canale prin cablu. Baia privată
este dotată cu duş, uscător de păr, articole de toaletă gratuite și halate de baie. Există și un uscător de rufe. Camerele au vedere la
munte.
La Conacul Ambient veți găsi un teren de sport multifuncţional, o masă de snooker și facilități de tenis de masă. Sunt disponibile de
asemenea săli de conferințe, un lounge comun și o sală de jocuri. Pentru copii există un loc de joacă. La proprietate sau în împrejurimi
Puteți desfășura activităţi sportive precum ciclism, echitaţie şi drumeţii.
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Vila: Ambient 5*
Stațiune: Cristian, Brașov
Paște 2021: perioada: 30 aprilie - 04 mai
3880 LEI/ zi / vilă / întreaga capacitate.
Sejurul minim este de 4 nopți.
Politica de anulare este de 60 zile.
Masa festivă se va servi opțional în cadrul Resort Ambient , în imediata vecinătate a vilei în data de
02.05.2021 . Costul meniului este de 290 lei/pers.
La Prânzul Pascal încercăm să vă încântăm cu un adevarat festin culinar pregătit cu măiestrie de bucătarii
noștri. Mâncarea este specifică sărbătorilor și va conține:
- drob de miel, ouă roșii, pască, ruladă cu spanac, brânză telemea, brânză de burduf, legume proaspete
(ridichi, ceapă verde, roșii, castravete)
- borș de miel
- friptură de miel în crustă de ierburi aromate, garnitura bucătarului, salată de murături din producția
proprie
- tort festiv, cozonacul casei
Băuturi incluse : apă minerală / plată, țuică de prune, vinul casei
- pentru copiii între 1-4 ani se va întocmi un meniu la cerere contra cost
- copii între 5-13 ani au reducere de 50% din tariful de masă al adultului
- moment cu muzică live - Ansamblul Folcloric al Comunei Cristian
- surprize pentru copii (în căutarea ouălelor cu surprize, face painting, jocuri interactive !)
Alte detalii :
Puteți participa la Slujba de Înviere la Biserica Nouă cu Hramul Pogorârea Duhului Sfânt sau la Biserica
Veche cu hramul Adormirea Maicii Domnului aflate la maxim 600 m de Resort Ambient.
VARIANTA OPȚIONALĂ FĂRĂ PREPARATE PE BAZĂ DE MIEL
-terină de curcan, ouă roșii, pască, ruladă cu spanac, brânză telemea, brânză de burduf, legume proaspete
(ridichi, ceapă verde, roșii, castravete)
-ciorba taraneasca de porc/pui
-antricot vită la cuptor în crustă de ierburi aromate / păstrăv la grătar cu sos meniere, garnitură bucatărului,
salată de murături din producția proprie
-tort festiv, cozonacul casei
Cele 6 dormitoare, fiecare cu paturi mari şi băi, vă aşteaptă să şedeţi oleacă şi să vă încântaţi ochiul şi
inima. Mirosul plin de istorie al lemnului, meştesugitele picturi de pe mobila din încăperi, perdelele şi
cuverturile albe ca laptele iscusit împodobite cu broderii minunate vă vor face, dragi oaspeţi, să vă simţiţi
ca într-un palat dintr-un basm care odinioară v-a mângâiat copilăria, mai ales că aici aveţi parte de tot ce vă
pofteşte inimioara!
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Resort: Ambient 5*
Stațiune: Cristian, Brașov
Paște 2021: perioada: 29 aprilie - 02 mai
Sejurul minim este de 2 nopți.

Cameră dublă standard 5*, tarif 582 lei/noapte
Cameră dublă executive 5*, tarif 679 lei/noapte
Apartament Duplex Suite 5*, dormitor + living, 3 persoane, tarif 776 lei/noapte
Tariful menţionat mai sus este pe cameră pe noapte, incluzând toate taxele, acces internet în cameră
şi wireless în spaţiile publice, micul dejun în sistem bufet, parcare şi acces la progamul nostru de
fidelizare Ambient Exclusive . De asemenea oaspeții au acces gratuit la toate facilitățile
complexului: piscină interioară încalzită, piscină exterioară, loc joacă exterior pentru copii, tenis de
masă, biliard, teren exterior multifuncțional de sport în cadrul Conacului Ambient.
Cei mici se vor bucura de căutarea ouălor pierdute de iepuraș, face painting, jocuri interactive
având de asemenea la dispoziție spațiu de joacă special amenajat.
Cei mari vor fi răsfățați cu bucate alese, tradițional pregătite, special pentru această sărbătoare: drob
de miel, ouă roșii, ruladă cu spanac, pastramă, sortimente de brânzeturi românești, sarmale cu
mămăliguță și smântână, cozonac și pască de casă cu brânză dulce.
Pentru cei care nu doresc să servescă tradiționalul miel, se poate servi meniu vită sau meniu
vegetarian preferențial.
Depinzând de religia fiecărui turist, spre seară Puteți participa la Slujba de Înviere la Biserica Nouă
cu Hramul Pogorârea Duhului Sfânt sau la Biserica Veche cu hramul Adormirea Maicii Domnului
aflate la maxim 600 m de unitatea hotelieră.
Duminică 02.05.2021, începând cu ora 14:00, sunteți așteptați la masa de Paște care se va
desfășura la Resort Ambient, și va avea tariful de 291 lei/persoană, cu băuturi incluse.
Copiii <4 ani beneficiază de gratuitate fără meniu. Copii între 5 și 13 ani achită 50% din valoarea
meniului . Peste 14 ani se achită meniul întreg.
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Bran
Vila: Club Vila Bran 3*
Stațiune: Bran
Paște 2021: perioada: 30 aprilie - 03 mai
Pachet 1

Pachet 2

TARIFE LEI /pers adulta/ Pachet
A
Cam 1 – 4
900
Cam 1,2,4,5,6
Cam 5#
Cam 3#
Cam 1# – 4#
1020
Cam 1 – 4, 5#, 6#
Cam 1 – 4, 5#, 6#
Cam 8#
Cam 5#, 6#
Cam 1# – 6#
Cam 1# – 4#, 5# – 8#
Cam 1# – 19#
1110
Cam 1# – 8#
Cam 1# – 24#
Cam 1-6
Cam 1# – 3#,4, 5#–7#,
Vila Bran 1
8, 9# – 11#, 12
APARTAMENTE
Apt 1, 2
Vila Bran 1
Apt 1
Vila Bran 3
Apt 1
1275
Vila Bran 6
Apt 1, 2
Vila Bran 9
Apt 1, 2, 3, 4
Vila Bran 13
Apt 1 – 5
Casa Taraneasca
Apt 1 – 3
1365
Vila Bran 10
Apt 1
Apt 2
1485
Vila Bran 11
Apt 3
1425
Apt 1, 2
Vila Bran 7
MICUL CASTEL
Cam 1, 2
1020
Micul Castel Vila Bran
Apt 1, 2
1425
CASUTE DE POVESTE
1800
Casuta Scufitei Rosii, Casuta lui Bambi
vor aplica tarifele de cazare aferente (pentru nopțile extra
nopțile extra pachetului de Paste.
Vila Bran 2
Vila Bran 3
Vila Bran 2
Vila Bran 3
Vila Bran 4
Vila Bran 6
Vila Bran 9
Vila Bran 3
Vila Bran 4
Vila Bran 5
Vila Bran 7
Vila Bran 8
Vila Bran 10
Vila Bran 11
Vila Bran 13

B

A

800

735

920

855

1010 945

1175

1110

1265

1200

1385

1320

1325

1260

920
1325

855
1260

1700 1635
sejur Paste) si

Pachetul nr 1 include:
- Cazare 3 nopți;
B
- Masa festiva de Paste in data
de 2 Mai, la cina ;
635
- 270 lei in contul camerei,
contravaloare ce poate fi
folosita doar in restaurantul
principal, Stana Traditionala, si
755
la piscină interioară, pentru
consumatie de mancare si
bauturi
alcoolice
sau
nealcoolice. Aceasta suma nu
poate fi folosita la alte puncte
de vanzare din cadrul Club Vila
Bran, ca de exemplu: sala de
jocuri. Aceasta suma nu poate fi
845
folosita la magazinul de
suveniruri, la cel de articole de
uz curent din receptie sau
pentru tigari. Turiștii care
opteaza pentru Pachetul nr 1,
beneficiază la consumarea celor
270 lei inclusi in pachet ca si
cont camera, de o reducere de
15% fata de prețurile afișăte in
meniul restaurantului. Astfel,
1010
de cei 270 lei vor achizitiona
din restaurant produse in
valoare de cca 317,6 lei.
In cazul Pachetului nr 1,
1100
reducerile pentru rezervare
timpurie nu se aplica si in
1220
cazul sumei din contul
camerei, de 270 lei. Acestea se
1160
aplica doar diferentei rezultate
dupa scaderea celor 270 lei din
tariful Pachetului.
755
In cazul in care turiștii care
1160
opteaza pentru Pachetul 1,
doresc sa prelungeasca sejurul
1535
de la 3 nopți la mai multe, se
este obligatoriu a se lua fișă cont si pentru

Pachetul nr 2 include:
- Cazare 3 nopți;
- Masa festiva de Paste in data de 2 Mai, la cina;
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Masa Festiva de Paste va fi rezervata in restaurant conform specificatiei din oferta:
In sector A – la Etajul 1 al Restaurantului
In sector B – la Etajul 2 al Restaurantului sau la Parter sau in foisorul de la etajul 1
Masa festiva de Paste se desfasoara la Restaurantul principal – Stana Traditionala. Ora de servire a mesei festive de
Paste este 19 :00. Meniul acesteia este stabilit de catre administratia Club Vila Bran. In tarif nu este inclusa bautura,
alta decat cea mentionata explicit in meniu. Va rugam solicitati meniul mesei festive.
In incinta Club Vila Bran sunt strict interzise introducerea si consumul de bauturi si mancaruri procurate din
afara clubului.
LA EFECTUAREA UNEI REZERVARI NU SE POT COMBINA PACHETELE.
Rezervarea se efectueaza pentru toate persoanele, adulți si copii, incluse in rezervare fie pentru Pachetul 1, fie pentru
Pachetul 2.
SEJURUL ARE PERIOADA FIXA, RESPECTIV 3 NOPȚI – 30.04-3.05.2021.
TARIF COPII (cazati in camera/apartament cu 2 adulți):
0-2,99 ani, la data sejurului - gratuit dacă nu se solicita pat suplimentar si meniu;
3-15,99 ani, la data sejurului - 3 nopți de cazare cu pat suplimentar, dacă spațiul camerei permite (decizia
administratiei Club Vila Bran) si meniu la masa festiva de Paste
Pachet 1 – sector A – 3 nopți de cazare + masa festiva de Paste si 165 lei fișă cont – 525 lei/copil
Pachet 1 – sector B - 3 nopți de cazare + masa festiva de Paste si 165 lei fișă cont – 465 lei/copil
Turiștii care opteaza pentru Pachetul nr 1, beneficiază la consumarea celor 165 lei inclusi in pachet ca si cont camera,
de o reducere de 15% fata de prețurile afișăte in meniul restaurantului. Astfel, de cei 165 lei vor achizitiona din
restaurant produse in valoare de cca 194.1 lei.
Pachet 2 – sector A – 3 nopți de cazare + masa festiva de Paste – 425 lei/copil
Pachet 2 – sector B - 3 nopți de cazare + masa festiva de Paste – 365 lei/copil
de la 16 ani, la data sejurului –– 3 nopți de cazare cu pat suplimentar dacă spațiul camerei permite (decizia
administratiei Club Vila Bran) si meniu la masa festiva de Paste
Pachet 1 – sector A – 3 nopți de cazare + masa festiva de Paste si 270 lei fișă cont – 750 lei/pers
Pachet 1 – sector B - 3 nopți de cazare + masa festiva de Paste si 270 lei fișă cont – 650 lei/pers
Turiștii care opteaza pentru Pachetul nr 1, beneficiază la consumarea celor 270 lei inclusi in pachet ca si cont camera,
de o reducere de 15% fata de prețurile afișăte in meniul restaurantului. Astfel, de cei 270 lei vor achizitiona din
restaurant produse in valoare de cca 317.6 lei.
Pachet 2 – sector A – 3 nopți de cazare + masa festiva de Paste – 585 lei/pers
Pachet 2 – sector B - 3 nopți de cazare + masa festiva de Paste– 485 lei/pers
In zilele din cadrul pachetului de Paste va invitam la:
- spectacole cu foc de tabara si muzica folk, recitaluri,
- intalnire cu iepurasul;
- concursuri si jocuri pentru cei mici si cei mari;
- parada mascotelor Club Vila Bran, discoteca;
- piese de teatru pentru copii si scenete cu mascote.
Toate acestea vor putea fi folosite/organizate in limita disponibilitatii si a conditiilor meteo. Pentru detalii privind
activitățile de agrement,va rugam sa consultati programul de activitati. In noaptea de Inviere – ciocnim un ou rosu si
un pahar de vin; In duminica de Paste va invitam la o delicioasa cina festiva si petrecere.
BAZA DE AGREMENT:
Veti putea folosi gratuit Facilitățile bazei de agrement: Valea cu povesti - vizite si activitati la Casuta lui Mos
Craciun, Casuta Albei-ca-Zapada, Castelul Printesei, Castelul lui Fat Frumos, Castelul Balaurului, Zona Arctica Club
Vila Bran, Casa Vrajitoarei, Barlogul lui Culita, echitatie in manej (cal, ponei), tir cu arcul, mega sah, pista de jogging,
2 mini terenuri de fotbal, locuri de joaca pentru copii (interior si exterior), Clubul Copiilor, parc natural, parc istoric
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(12 statui reprezentand regi si domnitori din istoria noastra, începând de la Burebista până la Regina Maria), Atelier de
creatie.
Note :
Camerele se inchiriaza in regim DBL.
Al treilea pat este pat de lemn doar la camerele care sunt marcate in tabel cu (#), toate celelalte paturi suplimentare
care se adauga in camere sunt paturi pliante.
terasa. Capacitate apartamente, Casuta Scufitei Rosii si Casuta lui Bambi: maxim 2 adulți si 2 copii (0-15,99 ani),
pentru copii se va considera suplimentul de cost aferent in funcție de vârsta acestora.
Plati :
 In cazul rezervarilor timpurii (pachetul de 90 de camere cu reduceri între 5% si 25%), plată se face
integral, in termen de 5 zile de la efectuarea rezervarii. Plată este nerambursabila si se constituie ca
penalizare in caz de anulare.
 In cazul rezervarilor fara reducere de rezervare timpurie, la rezervare se achita un avans de 50% din
valoarea serviciilor. Acesta se constituie ca o garantie a rezervarii, este nerambursabil si se constituie
ca penalizare in caz de anulare. Restul de plată se face până la data de 3 aprilie, este nerambursabil si
se constituie ca penalizare in caz de anulare.
-in-ul se face începând cu ora 16.00, iar check-out-ul până la ora 11.00.
check-in, veti primi o bratara pe care este obligatoriu sa o purtati la mana.
Tarifele de cazare nu includ Facilitățile bazei de agrement si momentele de divertisment (concerte, recitaluri,
piese de teatru, jocuri, concursuri, etc). Acestea sunt oferite gratuit in masura posibilitatii si disponibilitatii si
cu respectarea conditiilor si regulilor Club Vila Bran. In dotarea Club Vila Bran se gasesc numeroase spatii si
instalatii de agrement, terenuri de sport, piscine, locuri de joaca, animale domestice sau salbatice. Utilizarea
acestora pentru agrement, joaca sau sport se face pe propria raspundere sau pe raspunderea parintilor
insotitori. Club Vila Bran si personalul acestuia nu se fac raspunzatori pentru eventualele accidentari sau
probleme ce pot aparea.
Comportamentul decent este obligatoriu. Orice comportament deranjant, jignitor, violent sau amenintator al
Beneficiarului poate duce la întreruperea sejurului si decazarea Beneficiarului si a insotitorilor acestuia. Club
Vila Bran isi rezerva dreptul de a-si selecta clientii.
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Hotel: Wolf 1 3* și Wolf 2 4*5
Stațiune: Bran
Paște 2021: perioada: 30 aprilie - 03 mai
HOTEL

WOLF1*
**
WOLF2***
*

Tip camera

Dublă standard
Dublă standard
Family *(pat
matrimonial+canapea
extensibila sau pat la
mansarda)*
Junior suite *(dormitor cu
pat matrimonial, living cu
canapea extensibila, baie cu
cada,
terasa)*
Deluxe Suite* (dormitor
cu pat matrimonial,
living cu
canapea extensibila,
semineu in living, baie cu
jacuzzi)*

Tarif/camer
a/2 adulți
(RON)1916
2338
2618

2753

2959

Pachetul include:
 3 nopți cazare cu mic dejun
 30 aprilie
Intampinare cu ciocolata si apa in toate tipurile de camere
 01 mai Mic dejun bufet suedez
 Haideti sa redam naturii – impreuna vom planta in incinta complexului flori si copacei
 Sa sarbatorim ziua de 01 Mai cu foc de tabara seara cu protap,
 bulz pe jar, tuica si vin fiert si program de dansatori Zestrea Branului
 Program de incondeiere oua de Paste
 Dupa slujba de Inviere va asteptam cu un minibufet preparate
 traditionale pascale
 02 mai Mic dejun bufet suedez
 Pranz festiv pascal bufet suedez – bauturi traditionale incluse
 Vanatoare de oua pt copii
 Sa nu uitam si de parinti – va invitam la un concurs de Paste
5

Se accepta animale de companie (30 lei/zi)
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 impreuna cu copii – stafeta familiala – aruncarea oualelor de la unul la altul, stafete alergarea cu oul in
lingura, etc.
 03 mai Mic dejun bufet suedez
 Check-out
Micul dejun se serveste in Restaurantul Taverna Lupilor. Orele de servire a micului dejun sunt între
07.30-10.00. Meniul micului dejun este stabilit de catre administratia Complexul Wolf.
Pranzul festiv de Paste se desfasoara in Restaurantul Taverna Lupilor. Meniul acesteia este stabilit de
catre administratia Complexul Wolf. Ora de servire a pranzului festiv este 13.00. In tarif este inclusa si bautura: suc
250ml, apa minerala/plată 500ml, vin la sticla alb/rosu/roze 750ml, 1 cafea, intampinare cu tuica si afinata 40ml.
Valoarea pranzului festiv este de 200 lei/persoana adulta si este inclusa in tariful total al pachetului.
Pentru celelalte mese care nu sunt incluse in pachetul nostru Puteți comanda ce doriti in restaurantul nostru,
zilnic între orele 12.00-22.00.
In incinta Complexului Wolf sunt strict interzise introducerea si consumul de bauturi si mancaruri procurate din afara
Complexului.
TARIF COPII (cazati in camera dublă cu 2 adulți):
●
0-6,99 ani, la data sejurului – gratuit dacă nu se solicita pat suplimentar si meniu;
dacă se solicita pat suplimentar se achitasi 169 lei/copil
dacă se solicita meniu se achita 94lei/copil
●
7-13,99 ani, la data sejurului
Pachet– 3 nopți de cazare in pat suplimentar + 3 mic dejun, 1 pranz festiv –– 474 lei/copil
●
14-17,99 ani, la data sejurului
Pachet– 3 nopți de cazare in pat suplimentar + 3 mic dejun, 1 pranz festiv– 584 lei/copil
TARIF COPII (cazati in family room, junior suite sau deluxe suite, cu 2 adulți):
●
0-6,99 ani, la data sejurului – gratuit la cazare
dacă se solicita meniu se achita 94 lei/copil
●
7-13,99 ani, la data sejurului
Pachet– cazare in paturile existente si mic dejun gratuite + 1 pranz festiv – 160 lei/copil
●
14-17,99 ani, la data sejurului
Pachet– cazare in paturile existente si mic dejun gratuite + 1 pranz festiv– 233 lei/copil
TARIF AL 3LEA ADULT (cazat in family room, junior suite sau deluxe suite, cu 2 adulți):
Pachet – 3 nopți de cazare in paturile existente + 3 mic dejun, 1 pranz festiv– 858 lei/adult
In zilele din cadrul pachetului de Paste aveti acces gratuit la:
Centrul Spa (piscină 250mp acoperita si incalzita, 2 saune uscate, 1 sauna umeda,jacuzzi)- functionalitatea
acestora va depinde de reglementarile in vigoare la data inceperii sejurului
Wi-fi in toate spatiile publice, internet cu cablu in toate camerele
Locuri de parcare
Spațiu de joaca exterior pentru copii
In zilele din cadrul pachetului de Paste va invitam la:
Spectacol cu foc de tabara, vin fiert, bulz pe jar, purcelus/miel la protap – seara 01.05.2021
Program de incondeiere oua – 01.05.2021
Spectacol cu dansatori de muzica populara in seara de 01.05.2021
Concursuri si jocuri tematice
Alte servicii disponibile (contra cost)
Salon masaj, coafor, make-up in incinta Hotelului Wolf 2**** - Bowling in incinta Complexului
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Nota:
Toate camerele se inchiriaza in regim DBL.
Al treilea pat este canapea extensibila doar la camerele care sunt marcate in tabel cu *, toate celelalte paturi
suplimentare care se adauga in camere sunt paturi pliante.
Apartamentele sunt formate dintr-un dormitor cu pat matrimonial, living cu canapea extensibila,
baie.Capacitate: maxim 2 adulți si 2 copii (0-17,99 ani) sau 3 adulți.
Check in-ul se face începând cu ora 16:00; Check out-ul până la ora 11:00.
Plati:
la rezervare se achita un avans de 50% din valoarea totala a serviciilor. Acesta se constituie ca si garantie a
rezervarii, este nerambursabil si reprezintă penalizare in caz de anulare. Restul de plată se face cu 2 zile inainte de
sosire , este nerambursabil si se constituie ca si penalizare in caz de anulare.
In cazul declararii unei noi stari de urgenta sau in cazul infectarii clientului cu Coronavirus (test pozitiv
autorizat) sumele achitate pot fi reportate pentru rezervari viitoare sau pot fi returnate, in funcție de solicitarea
turiștilor.
Complexul Wolf nu se face raspunzator de eventualele efecte ale unor calamitati naturale, inzapeziri sau
diverse lucrari care ar putea cauza blocarea traficului rutier, alimentarea cu apa, gaz sau energie electrica.
In dotarea Complexului Wolf se gasesc numeroase spatii si instalatii de agrement, teren de sport, piscină,
saune umede si uscate, jacuzzi, locuri de joaca exterioare si interioare. Utilizarea acestora pentru agrement, joaca sau
sport se face pe propria raspundere sau pe raspunderea parintilor.
Comportamentul decent este obligatoriu. Orice comportament deranjant, jignitor, ciolent sau amenintator al
Beneficiarului poate duce la întreruperea sejurului si decazarea Beneficiarului si a insotitorilor acestuia fara returnarea
sumelor achitate. Complexul Wolf isi rezervare dreptul de a-si selecta clientela.
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Pensiunea: Cristal 4*
Stațiune: Bran
Paște 2021: perioada: 30 aprilie - 03 mai
Tarif special: 500 lei/pers/pachet de 3 nopți in camera dubla/tripla
Pachetul include:

 3 nopți cazare cu mic dejun bufet
 Pranz traditional romanesc in ziua de 1 Mai 2021
 Pranz Festiv de Paste in 02 Mai 2021 cu preparate traditionale de casa, oua rosii, drob, bors de miel, fripturi
asortate la gratar, deserturi traditionale asortate, bauturi aperitiv traditionale, 500 ml vinul casei )
Tarife copii cazati in camera cu 2 adulti:
~ Copiii sub 6 ani beneficiaza de gratuitate la cazare cu mic dejun (fara pat suplimentar) si nu au portie la mesele
festive
~Copii intre 7-12 ani beneficiaza de gratuitate la cazare cu mic dejun (fara pat suplimentar) , se achita 100 lei
pentru mesele festive (1/2 portie adult).
Pentru patul suplimentar se achita 240 lei/sejur
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Bucovina
Hotel: Best Western Bucovina 4*
Stațiune: Gura Humorului, Bucovina
Paște 2021: perioada: 30 aprilie - 04 mai
Tipuri de pachete
ADULŢI

Detalii pachet

Pachet de
5 zile / 4 nopți

30.04 –
04.05.2021

Supliment
cameră
single / zi

Preţ lei/ persoană / sejur / loc în camera dublă
Clasic

Camere matrimoniale sau cu 2 paturi ce pot fi
unite şi astfel se obţine un pat matrimonial
de 1,80/1,90 , fără balcon

2086 lei

Premium

Camere cu balcon, cu pat matrimonial sau
cu 2 paturi ce pot fi unite obţinând astfel
un pat matrimonial de 1,80/1,90

2231 lei

Familiy VIP

Camere matrimoniale interconectate cu
camere single, fară balcon , cu alocare pe
etajul 4 si 5.

2377 lei

VIP - Junior
Suite sau
Apartamente

Camere mari, cu balcon, cu pat
matrimonial si canapea extensibilă

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

122 lei/zi

2522 lei

170 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 suprafată cu sare adusă de la Salina Praid.
Tipuri de pachete / COPII
Vârsta 3-12 ani

Loc la masă

Pachet de
5 zile / 4
nopți

Preţ / lei / copil / sejur
1455 lei
Loc la masă în
Preţ / lei / copil /sejur
/ cazat în cameră cu
părinţii

Restaurant cu
părinţii
Loc la masă în
Restaurantul
Copiilor-mezanin

873 lei

122 lei
Supliment cameră single, preţ /lei / zi
Pentru copiii de până la 3 ani, cazaţi în camera părinţilor, serviciile de cazare şi masă sunt gratuite.
MESELE COPIILOR: Pe tot parcursul sejurului, micul dejun se va servi impreuna cu parintii in
restaurantul de la parter iar Pranzul din Duminica Pastelui şi cinele , vor fi organizate
în Restaurantul Copiilor situat la mezanin, lângă spaţiul de joacă, deci separat de părinti.
Acestea fiind zise, vă propunem un pachet de servicii , în care băuturile
vor curge din belsug, iar meniurile vor fi special pregătite atât pentru iubitorii de mâncăruri
tradiţionale, cât şi pentru vegetarieni!
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Program adulţi:

Program
copii:
Vineri, 30 aprilie 2021

14,00-19,00 Sosirea şi cazarea
oaspeţilor

18,00-19,00 Atelier creativ
19,00-20,00 Cină în Restaurantul Copiilor .
Program liber de joaca la spațiul Best Play .

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

Sâmbătă, 01 mai 2021
08,00-10,30 Mic Dejun în Restaurantul
"Casa cu Pridvor".
13:00 – 15:00 Prinz bufet

Vizitarea stațiunii 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 creativ
20,00 – 23,00 Cină Bufet ( cu produse de post
şi de frupt) în restaurantul Casa cu Pridvor Muzica ambientala. Bauturi traditionale
incluse.

19,00-20,00 Cină în Restaurantul Copiilor de la
mezanin.
Program liber la spațiul de joaca 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, 02 Mai 2021
08,00-10,30 Mic Dejun în Restaurantul
"Casa cu Pridvor".
13,00-15,00 Prânz festiv în Duminica Paştelui
cu muzică ambientala, în Restaurantul
"Casa cu Pridvor".
Băuturi incluse: afinată, ţuică, vinul casei,
etc
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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.

18,00-19,00 Atelier creativ
20,00-02,00 Cina festivă de Paşte cu muzică tradiţională
live asigurata de formatia Record. Invitat special Calin
Brateanu. Băuturi tradiţionale şi internaţionale incluse:
afinată, ţuică, vinul casei, vodcă, whisky, gin, etc.

19,00-20,00 Cină în Restaurantul Copiilor de la mezanin.
Program liber la spațiul de joaca Best Play.

Luni, 03 Mai 2021
08,00-10,30 Mic Dejun în Restaurantul "Casa cu
Pridvor".
13,00-15,00 Prinz bufet

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 creativ
19,00 – transfer cu microbuzele la hanul nostru din
Ariniş.
19,30-22,00 Petrecere Cămpenească la Moşia din
Ariniş cu bucate şi băuturi tradiţionale incluse, foc
de tabară si 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, 04 Mai 2021
08,00-11,00 Mic Dejun în Restaurantul "Casa cu
Pridvor".

Pentru acei dîntre Dumneavoastră care îşi încheie sejurul, ne luăm la revedere şi vă mai aşteptăm pe la
noi!
Notă: Restaurantul «Casa cu Pridvor» este de NEFUMĂTORI.
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In ordinea concretizării rezervărilor prin plată 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 spațiu dedicat exclusiv COPIILOR, situat la mezaninul
hotelului.
In ceea ce priveşte posibilităţile de petrecere a timpului liber, oferta zonei este extrem de bogată şi variată.

Oferta de agrement:
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;

Atracţii turistice în zonă:
Călărie şi plimbări cu trăsura trasă de cai la “Moşie”

Condiții de rezervare :
25 % avans la comanda fermă
Avansul se constitue ca o garanţie a rezervării, este nerambursabil şi se constitue ca o penalizare în caz de anulare din vina exclusiva a
turistului.
In cazul in care datorita unei situatii medicale dovedite turistul nu poate beneficia deserviciile rezervate, avansul se restituie cash sau sub
forna de voucher valoric cu bonus 15% si valabilitate 6 luni.
In cazul in care autoritatile decid suspendarea activitatii hotelului sau turistulnu poate beneficia de serviciile rezervate datorita restrictiilor
impuse de autoritati, avansul se restituie cash sau sub forna de voucher valoric cu bonus 15% si valabilitate 6 luni.
Diferenţa se va achita până la data de 20 aprilie 2021
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
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Pensiune: Blumenhof- Bucovina 4*
Stațiune: Voroneț, Bucovina
Paște 2021: perioada: 30 aprilie - 04 mai
Preț pachet- 2.490 lei/pers
Incluse: servicii cazare 4 NOPȚI, demipensiune, traditii de Paste, Cina traditionala
Copiii până in 6 ani beneficiază de gratuitate
* pentru cei cu vârsta cuprinsă între 6 si 12 ani... se achita jumatate din pachet
* pentru copiii cu vârsta de peste 12 ani- se achita pachet integral
Capacitatea Blumenhof- Bucovina ****presupune:
- 7 camere duble spațioase si cu balcon (vedere la padure) - cu posibilitate de adaugare pat suplimentar- f
confortabil si prețabil in condiții excelente pt odihna terta persoana (saltele paturi de calitate superioara),
baie proprie, TV LED Smart, 108 cm, conexiune gratuita WiFi, seif, mini- racitor...
- 1 apartament spatios (suprafata- peste 60 mp) cu balcon f. generos (2 camere, pat dublu in fiecare camera,
cu saltele de calitate superioara, de asemenea), baie proprie, TV LED Smart, 108 cm, conexiune gratuita
WiFi, seif, mini- racitor, zona de relaxare...
* posibilitate de adaugare pat suplimentar- 45 lei/ noapte, respectiv 50 lei/ noapte in weekend
* birou in fiecare camera
* acces internet gratuit, semnal excelent
* living generos cu TV si semineu la parterul pensiunii
* incalzire proprie (centrala lemne)
* generator
* loc de joaca exterior...
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Hotel: "Casa Domnească" 3*
Stațiune: Cacica, Bucovina
Paște 2021: perioada: 30 aprilie - 04 mai
1600 ron/persoană/sejur – loc în cameră dubla.
1700 ron/persoana/sejur – loc în apartament.
Preţurile sunt exprimate în lei şi includ TVA.
Copiii până în 4 ani beneficiază de gratuitate la cazare, în pat cu parinţii (fără pat suplimentar).
Copiii 4-14 ani cazaţi împreună cu părinţii - 50% din tariful unui loc şi se asigură pat suplimentar;
Plata sejurului în procent de 50% confirmă rezervarea (avansul nu se restituie în cazul anulării rezervării);
Diferenţa se achită cu 10 zile înainte de începerea sejurului;Nu se ofera camera dublă în regim de single.
Această ofertă poate fi modificată la cererea clientului (pot fi schimbate datele de intrare şi ieşire de asemenea
prelungirea sejurului).
Vineri – 30.04.2021
Ne întâmpinăm oaspeţii cu binecunoscuta ospitalitate bucovineană, cu un pahar de afinată sau ţuică naturală şi un suc
de mere pentru cei care postesc.
Seara, începand cu orele 19 vă așteptăm la cină, tip bufet, cu produse de post și de dulce.
Sâmbătă – 01.05.2021
Mic dejun bogat, cu preparate tradiţionale din bucătăria noastră de post şi de dulce după plăcerea fiecăruia ! În
continuare, vă invităm să participați la un atelier interactiv de încondeiere a ouălor de Paşte, în prezenţa unui meşter
popular şi a ucenicilor săi. Vă puteţi proba îndemânarea la închistritul pe coaja de ou sau doar puteţi admira măiestria
artiştilor şi cumpăra un suvenir, după care ,incepând cu orele 19 vă așteptăm la cină (tip bufet) cu preparate de post și
de dulce .
Ne pregătim apoi pentru Slujba de Înviere, la Biserica Ortodoxă din Cacica sau la mănăstirile din Bucovina !
Duminică –02.05.2021
Mic dejun prelungit, unde vă așteaptăm să ciocnim un ou roșu și să gustați din produsele sfințite în noaptea de
Înviere.
Program de odihnă şi relaxare la centrul SPA al pensiunii (bazin de înot, saună ), plimbare în împrejurimi, la Salina
Cacica sau în parcul de distracţii Ariniş din Gura Humorului (bazin de înot, sala de sport, telescaun). Masa festivă din
ziua de Paşte cu preparate tradiţionale gătite cu multă dăruire pentru musafirii noştri speciali! Muzică, voie bună şi o
zi minunată alături de gazdele dumneavoastră, echipa de la „ Casa Domnească”.
Luni - 03.05.2021
Acelaşi mic dejun copios cu felurite preparate tradiţionale de casă. Vizite la Muzeul Ouălor încondeiate din Vama, la
Atelierul de Ceramică Neagră din Marginea sau la mănăstirile din zonă. Vă invităm apoi la serbarea câmpenească cu
balmoş la ceaun, grătare asortate, cartofi copţi, murături diverse, cânt şi voie buna!
Marti -04.05.2021
Mic dejun îndestulat după care ne luăm la revedere.
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Oferta include:
- patru nopți de cazare cu demipensiune ;
- masa festivă de Paşte ;
- cină câmpenească a doua zi după Paşte
- accesul la centrul Spa al hotelului;
- participarea la atelierul de încondeiere a ouălor.
Meniul casei este compus din mâncăruri şi băuturi natural – tradiţionale bucovinene
preparate din produse bio obţinute în gospodăria proprie.
Băuturile tradiționale (afinată, palincă, vinul casei) cat si apa minerală, plată, suc de mere,
cafea, sunt incluse și nelimitate in cadrul mesei festive de Paște și cina câmpenească.
.Vizitele la mănăstiri sau la muzee, plimbările în zona sunt o sugestie de petrecere a
timpului liber si se efectuează pe cont propriu.
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Pensiune: Casa Elena 4*
Stațiune: Voroneț, Bucovina
Paște 2021: perioada: 30 aprilie - 04 mai
3200 Ron/sejur pentru camera dublă cu pat matrimonial sau cu pat twin;
3800 Ron/sejur pentru camera tripla – 2 adulți si 1 copil < 14 ani;
4500 Ron/sejur pentru camera tripla – 3 adulți;
3700 Ron/sejur pentru apartament – 2 adulți
4600 Ron/sejur pentru apartament – 3 adulți;
5000 Ron/sejur pentru apartament – 4 adulți;
4000 Ron/sejur pentru apartament – 2 adulți si 1 copil < 14 ani;
4500 Ron/sejur pentru apartament – 2 adulți si 2 copii < 14 ani;
4700 Ron/sejur pentru apartament – 3 adulți si 1 copil < 14 ani;
Oferta de servicii (30 aprilie – 04 mai 2021)
Pachet minim 4 nopți care include:
Cazare cu mic dejun traditional inclus, 4 cine, gustare in noaptea de Inviere, petrecere
campeneasca, program artistic
Vineri 30.04. 2021
Bun Venit! –intampinarea musafirilor ; cazare ; acomodare;
Ora 19:00 - cina de bun venit
Sambata 01.05.2021
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 02.05.2021
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 Puteți 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 întregita de spectacol cu
muzica
Luni 03.05.2021
Ora 09:00 - 11:00 – mic dejun tip bufet;
Ora 16:00 – petrecere campeneasca cu muzica si voie buna
Marti 04.05.2021
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.
Condiții de rezervare:
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Oferta speciala este valabilă in limita locurilor disponibile si se supun anumitor termeni si
condiții (rezervare, plată, anulare si reprogramare)
REZERVAREA se va face, in scris, cu detaliile obligatorii( persoana fizica/juridica) pentru
facturare;
PLATĂ: 50% pentru rezervarea ferma până pe 25 martie si diferenta de 50% până pe 24
aprilie;
prin ACHITAREA pachetului de servicii, TURISTUL isi asuma toate conditiile mentionate
in cadrul ofertei de PASTE; locurile la mese in restaurant sunt limitate la 4/ 6 adulți si copii
platitori( pentru copii , 0- 3 ani nu asiguram locuri la mese);
sumele achitate NU SE VOR RESTIUI datorita COVID-19, decizie anuntata de autoritati;
ANULAREA se va face in baza unui acord comun semnat de ambele parti si se va
REPROGRAMA in urmatoarele luni; sumele achitate se vor transforma in BONURI VALORICE,
NETRANSMISIBILE( numai pe numele platitorului), valabile doar in anul 2021, pentru servicii de
cazare si masa, in funcție de disponibilitate, cu acordul ambelor parti.
Pensiunea CASA ELENA respecta si isi asuma toate regulile de igiena si siguranta in condiții
de pandemie.
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 între 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 Facilități: 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 Puteți bucura de telescaun Leitner cu o capacitate de 1000 persoane pe oră, salvamont,
piscină 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: Casa Humor 4 *
Stațiune: Gura Humorului, Bucovina
Paște 2021: perioada: 30 aprilie - 03 mai

2150 lei/persoană - loc în cameră dublă fără balcon
2300 lei/persoană - loc în camera dublă cu balcon
2600 lei/persoană - loc în suită/apartament
 Gratuit - copii 0-3 ani (fără pat suplimentar)
 750 lei - copii 3-14 ani (cu meniu copil ți pat suplimentar)
 1350 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 complete
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 Puteți 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 conferințe 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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Pensiune: Poiana Bucovat 4*
Stațiune: Varful Dealului, com Partestii de jos, Bucovina
Paște 2021: perioada: 30 aprilie - 03 mai

Pachet 3nopți/4zile -1550lei/pers/sejur
Pachetul include:
 demipensiune și cina festiva (meniu traditional , muzica dj , bauturi traditionale )
Tarife copii
 copil până în 5 ani gratuit
 copil 5-8 ani 50% din prețul pachetului
 copil 8-12 ani 70% din prețul pachetului
Situată pe drumul care leagă mănăstirile Putna, Suceviţa și Voroneţ, Pensiunea Poiana Bucovăţ oferă
camere cu baie privată şi balcon. Proprietatea este înconjurată de păduri.
Toate camerele au TV prin satelit, frigider şi o baie cu duş sau cadă şi articole de toaletă gratuite.
Restaurantul proprietăţii serveşte preparate româneşti tradiţionale, iar oaspeţii au la dispoziţie și un bar.
Există o terasă în aer liber.
Pensiunea Poiana Bucovăţ are un iaz cu păstrăvi pentru pescuit. Proprietatea asigură parcare privată gratuită.
Puteți găsi magazine şi restaurante în oraşul Gura Humorului, aflat la 8 km. La 2 km există o staţie de
autobuz, iar zona de schi din Gura Humorului este la 8 km. Proprietatea asigură parcare privată gratuită.
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Pensiunea: La Roata 3*
Statiune: Gura Humorului, Bucovina
Paște 2021: perioada: 30 aprilie - 04 mai
1900 lei/pers – camera dublă
2050 lei/pers – apartament
2200 lei/pers – loc în casa țărănească
Gratuit - Copii 0-4 ani
1100 lei - copil 5-14 ani







Pachetul include
Cazare 4 nopți cu mic dejun bufet
3 cine bufet (vineri, sâmbătă și luni)
Prânzul Festiv din Duminica Paștelui în straie de sărbătoare
Demonstrație interactivă de încondeiere ouă
Atelier de creație pentru copii
Cântece și tradiții bucovinene

Pachetele se desfasoara in perioada specificata si NU pot fi trunchiate/decalate.
- Pentru zilele dinafara Pachetelor se poate rezerva DOAR cazare cu mic dejun standard- Mesele care nu
sunt incluse in oferta NU pot fi mancate in restaurantul nostru, acesta fiind INCHIS inafara orelor de masa
precizate in pachet. Cu toate acestea, in oras exista restaurante foarte bune, iar noi ii vom ajuta pe turisti la
check in cu o lista de sugestii.
•
Achitare:
- Pachetele se achita integral pana in 25 aprilie 2021.
•
Conditii de anulare:
- Daca anularea se face din motive care tin de contextul Covid-19, banii se restituie clientului in procent de
100%.

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 dîntre faimoasele mănăstiri pictate din sudul Bucovinei.
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Pensiune: Roua Voronețului 4 *
Stațiune: Voroneț, Gura Humorului
Paște 2021: perioada: 30 aprilie - 04 mai
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)
3390 lei/cam/sejur
3890 lei/cam/sejur
4590 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 aprile
 Nu se fac rezervari în regim single, rezervarea single, implică plată 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
 Sumele nu se vor restitui în contextual COVID-19, se pot face reprogramări în următoarele 12 luni
doar pe numele posesorilor inițiali

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 conferințe. Oaspeţii
care sosesc cu maşina au la dispoziţie locuri de parcare gratuite.
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Busteni
Hotel: Alexandros 3 *
Statiune: Busteni
Paște 2021: perioada: 29 aprilie - 04 mai
Tarif / loc / sejur:
- Loc in camera dublă
- Loc in apartament
-Loc in tripla

3 nopți
525,00 lei/persoana
675,00 lei/persoana
390,00 lei/persoana

4 nopți
600,00 lei/persoana
800,00 lei/persoana
470,00 lei/persoana

Pachetul de servicii include:
-Cazare 3 nopți/4 nopți
-Mic dejun 3/4 zile
-Gustare traditionala in noaptea de Inviere(in camera: oua rosii, vin, pasca)
-Pranz traditional in ziua de Paste
Camerele triple sunt amplasate la mansarda si nu au balcon
Pe toata perioada sejurului clientii mai beneficiaza gratuit de:★ parcare gratuita ★ wifi ★ acces la terenurile de sport
Pentru copii:

★ Copiii cu vârsta pana la 6 ani au gratuitate la micul dejun si la cazare, daca nu se
solicita pat suplimentar;
★ Pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 6 si 12 ani, se achita 50% din valoarea
pachetului;
★ Pentru copiii cu vârsta peste 12 ani se achita tariful integral

60

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
Acceptăm VOUCHERE/CARD DE VACANȚĂ!

Calimanesti Caciulata
Complex: Casa Românească
Stațiune: Călimănești Căciulata
Paște 2021: perioada: 30 aprilie - 03 mai
3nopți
CAMERĂ DUBLĂ 3*:
980 lei / persoană
APARTAMENT 3*:
1130 lei / persoană
CAMERA DUBLĂ 4*:
1190 lei / persoană
CAMERA EXECUTIVA 4*: 1265 lei/ persoană
Pachetul include:
 Cazare cu mic dejun
 Voucher pentru consumatie a la carte restaurant 300 lei /sejur.
 Pranz festiv in aer liber in duminica Pastelui
 Atelier ArtCraft pentru copii
 Concurs pentru copii – vanatoare de oua
 Muzica live in fiecare seara
 Acces gratuit la piscine (dacă nu vor fi restrictii din cauza pandemiei)
 Acces la ambele saune (umedă și uscată) - 20 min dacă nu vor fi restrictii din cauza pandemiei)
 Surprize din partea Complexului
 Prânz festiv în aer liber, între orele 11:00 - 14:00
 Miel la Protap
 Tocană de miel la ceaun cu mamaligă
 Tuică,
 Vin,
 Apă,
 Pâine
SPECIFICATII:
- Va rugam sa respectati orele de check –in (14:00) si check out (11:30) !
- Voucherul de consumatie restaurant nu se poate schimba in bani
- Intr-un APARTAMENT se pot caza maxim 3 adulți si 1 copil (0-14 ani) sau 2 adulți si 2 copii (014 ani)
- Tariful pentru a 3-a persoana adulta cazata in apartament este de 360 lei (servicii masa)
- Copii sunt bineveniti si sunt cazati gratuit dacă se folosesc paturile existente. Vârsta copiilor
cazati gratuit nu poate depasi 7 ani in data de check-in.
- Familiile cu mai mult de 2 copii până la maxim 3 cu varste între 0-7 ani vor plati 1 pat
suplimentar
- Pentru 1 copil cu vârsta între 7-14 ani se va achita 345 lei pachet 3 nopți, acomodare in regim
3*.Suma reprezintă acomodare cu pat suplimentar , jumatate din voucher adult si meniu md
copil.
- Pentru 1 copil cu vârsta între 7-14 ani se va achita 465 lei pachet 3 nopți, acomodare in regim
4*.Suma reprezintă acomodare cu pat suplimentar , jumatate din voucher adult si meniu md
copil.
- Copiii peste 14 ani sunt considerati adulți.
Va aducem la cunostinta ca in incinta Complexului Turistic Casa Romaneasca accesul cu bauturi
si/sau alimente de orice fel este STRICT interzis !
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HOTEL: Complex Balnear Cozia 3*: Corp Caciulata, Corp Cozia,
Corp Oltul;
Stațiune: Călimănești Căciulata
Paște 2021: perioada: 30 aprilie -03 mai
Pachet 3 Nopți – 950 lei/persoana – loc in camera dublă
Pachet 4 Nopți – 1228 lei/persoana – loc in camera dublă
Pachet 5 Nopți – 1496 lei/persoana – loc in camera dublă
*** 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 vârsta între 7-16 ani se achita 50% din pachet, cu asigurarea patului pliant.
Pentru copiii sub 7 ani , care beneficiază de reducere 100% la cazare, asigurarea locurilor la mese
inclusiv la mesele festive se va face contra cost, in limita posibilitatilor existente. ***
MASA PASTE COPII 0-6,99 ANI
pachet 3 nopți
lei/copil
pachet 4 nopți
lei/copil
pachet 5 nopți
lei/copil
pachet paste copii 7- 16 ani
pachet 3 nopți
lei/copil
pachet 4 nopți
lei/copil
pachet 5 nopți
lei/copil
tarif camera dublă in regim single
pachet 3 nopți
lei/ sejur sgl
pachet 4 nopți
lei/ sejur sgl
pachet 5 nopți
lei/sejur sgl

281
363
446
475
614
748
1185
1527
1859

IMPORTANT:
Mentionam ca rezervarile se vor face pe corpuri.
Accesul la piscină nu este inclus, se va achita la receptia unitatii de cazare!!
Începând cu data de 03.07.2020, se deschide Cozia Aqua Park.
Tarifele de acces practicate la strand sunt urmatoarele:
– Acces unic* strand adult (luni-duminica) – 30 lei/4 ore/persoana;
– Acces unic* strand copil (luni-duminica) – 10 lei/4 ore/persoana (copii 2-14 ani);
Tarife aditionale:
– Adulți: 3 lei/30 minute/persoana;
– Copii: 2 lei/30 minute/persoana;
*Perioada de 4 ore incepe la momentul activarii bratarii de acces la piscine*.
*Tarifele aditionale se aplica persoanelor care depasesc perioada de 4 ore*.
*Tarifele de mai sus se vor aplica începând cu data de 15.07.2020*.
Acces unic* – Biletul isi pierde valabilitatea la parasirea incintei Cozia Aqua Park.
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HOTEL: Traian 3*
Stațiune: Călimănești Căciulata
Paște 2021: perioada: 30 aprilie -03 mai
lei/noapte/pers.
Cazare + mic dejun:
- in camera dubla
- in camera dubla in regim SGL (lei/zi)
- apartament (lei/zi)
- pat pliant

132,00
192,00
396,00
33,00

Cazare gratuit pentru copii pana la vârsta de 7 ani, in aceeasi camera cu parintii.

*** Optional in cadrul hotelului clientii pot beneficia de servicii suplimentare cu plata la centrul
Wellness & SPA, care ofera: sauna hammam; sauna finlandeza; sauna cromoterapie si aromoterapie;
jacuzzi; sala fitness; salina cu sare Himalaya si Praid; fantana de gheata, bazin cu apa termala.
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Colibița
HOTEL: Boutique Roser House 4*
Stațiune: Colibita
Paște 2021: perioada: 30 aprilie -03 mai
Cazare 3 nopți Corp A + Corp B:
Camera Dublă Superior cu vedere la munte =2060 lei/sejur
Camera Dublă Superior cu vedere la lac =2175 lei/ sejur
Camera Dublă Superior cu vedere la lac și balcon =2370 lei/ sejur
Cameră Garden View =2370 lei/ sejur
Suită superior – 2965 lei/ sejur
Pachetul include:
-01.05.2021 mic dejun
-02.05.2021 mic dejun specific pascal; masă de Paște 3 feluri+vin+pască, băuturile se comandă din meniu a la carte
-03.05.2021 mic dejun
Prețurile mai includ:
Piscină exterioară încălzită cu opțiune înnot contra curentului;
Jacuzzi interior și exterior, saună uscată, salină
Teren fotbal acoperit
Sală de sport
Loc de joacă pentru copii interior
Masă de tenis și masă de biliard
Biciclete
Cinematograf (Cu rezervare)
Hidrobiciclete
*Nota:Copiii între 0-5 ani benefi iaza de gratuitate la cazare si mic dejun (fara pat suplimentar)
Pentru copiii sub 12 ani se monteaza pat suplimentar contracost: 250 lei/copil,
Pentru copiii sub 14 ani se monteaza pat suplimentar contracost: 300 lei/copil,
Costul băuturilor se va calcula in funcție de consum/meniu.
Situat la intrarea în Colibița, Hotelul Roser House Boutique la 800 m altitudine, construit în 2017 oferă 50 locuri de cazare, o cadă
cu hidromasaj în aer liber, o cadă cu hidromasaj interioară și o saună. În întreaga proprietate este disponibil WiFi gratuit.
Toate camerele sunt dotate cu TV cu ecran plat. Unele beneficiază de vedere la mare sau la lac. Pentru un plus de confort, se
asigură halate de baie și papuci.
Oaspeţii pot lua masa la restaurant și savura băuturi la bar. La proprietate există un lounge și o terasă comune, precum și facilități
de grătar și un loc de joacă pentru copii.
La hotel Puteți juca tenis, ping-pong și mini-fotbal, iar zona este ideală pentru ciclism și drumeții. Proprietatea are și un
cinematograf 3D.
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HOTEL: Fisherman's Resort 4*
Stațiune: Colibita
Paște 2021: perioada: 29 aprilie -05 mai
1400lei/persoană – 3 nopți cazare
1600 lei / persoană – 4 nopți cazare
1800 lei/persoană - 5 nopți 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
 Toate mesele incluse ( intrarea se face cu prânzul și se încheie cu mic dejun)
 Vineri dupa servirea pranzului, vopsirea ouălor
 Sambata 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 , mic dejun, vizitarea unei stâne de oi unde se servește prânzul în aer liber.
 Duminica, cină festivă (atmosfera va fi întreținută de DJ Roby)
 Luni/marti , mic dejun, drumetie, pranz, cina
 Mic dejun in ultima zi
Tarife copii:
- au gratuitate până la 6 ani la cazare si masa
- între 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
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HOTEL: Montana Resort & Spa 3*
Stațiune: Colibita
Paște 2021: perioada: 30 aprilie -03 mai
1050 lei/ pers, cazare 3 nopți, toate mesele, acces Spa nelimitat
in timpul programului de funcționare (12-21). Prețuri copii:
până la 4 ani gratis, 5-11 ani 550 lei, 12-17 ani, 750 lei, in
camera cu parintii.
Situat în localitatea Colibița, Montana Resort Colibița are un centru spa cu piscină interioară, o cadă cu
hidromasaj spațioasă și diferite saune. Oaspeții pot lua masa la proprietate.
Camerele pensiunii au TV cu ecran plat și baie privată cu duș.
Cu un jacuzzi gigantic, saună finlandeză, saună cu aburi, grotă salină, saună cu infrarosu, piscină interioară
incalzită și numeroase alte posibilități de petrecere a timpului liber.
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Covasna
HOTEL: Caprioara 4*
Stațiune: Covasna
Paște 2021: perioada: 30 aprilie – 03 mai
Pachet 3 nopți

•
•
•











1019 lei loc/DBL
1218 lei SGL
1300 loc/Apartament

Pachetul include
Cazare 3 nopți;
Mic dejun: 01.05, 02.05, 03.05.2021;
Pranz bufet/set up*: 01.05.2021;
Pranz festiv cu pachet de bauturi: 02.05.2021;
Cina bufet/set up* 01.05.2021;
Cina bufet/set up* 02.05.2021;
Muzica live/ambientala*: 01.05 si 02.05.2021;
1 pachet SPA/sejur/persoana;
Program pentru copii;
Acces cu programare la bazin terapeutic, jacuzzi, sauna, baie de
aburi si sala de fitness;
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HOTEL: Covasna 3*
Stațiune: Covasna
Paște 2021: perioada: 30 aprilie – 03 mai
Pachet 3 nopți

824 lei loc/DBL
1011 lei SGL










Pachetul include
Cazare 3 nopți;
Mic dejun: 01.05, 02.05, 03.05.2021;
Pranz bufet/set up*: 01.05.2021;
Pranz festiv cu pachet de bauturi: 02.05.2021;
Cina bufet/set up* 01.05.2021;
Cina bufet/set up* 02.05.2021;
Muzica live/ambientala*: 01.05 si 02.05.2021;
1 pachet SPA/sejur/persoana;
Program pentru copii;
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HOTEL: Clermont 4*
Stațiune: Covasna
Paște 2021: perioada: 30 aprilie – 04 mai
Tarif pachet/persoană (include TVA 5% şi taxa de stațiune):
Tip cameră

PACHET 2 NOPȚI
Double
Supl.
adult
1.230
940
610

Single

1.290

975

610

1.704

1.290

805

2.120

1.600

990

1.430
1.680
230

1.060
1.195
1.360
1.400

610
750
840
840

1.950
2.280
310

1.440
1.635
1.860
1.935

805
1.015
1.145
1.145

2.420
2.830
365

1.780
2.020
2.310
2.400

990
1.260
1.415
1.415

Single

Standard cu 2
paturi
Standard
matrimonial
Executive
Junior Suite
Senior Suite
Presidential Suite
Meniu (loc masă)
copii***
Pat
suplimentar***
*

175

1.629

PACHET 3 NOPŢI
Double
Supl.
adult
1.245
805

245

PACHET 4 NOPȚI
Double
Supl.
adult
2.010
1.540
990

Single

300

Pentru plată integrală a pachetului până la 15 martie 2021 se acordă un discount de 5% din valoarea
întregului pachet;
** Asigură accesul la toate mesele incluse în pachet; acest pachet asigură loc distinct la masă (nr. limitat de locuri)
*** Pat pliant recomandat copiilor cu vârsta de 3-12 ani (tariful include serviciul “pat suplimentar” şi mic dejun)

Pentru oaspeţii ce doresc să asiste la slujba de Înviere, în apropierea hotelului (0,5 - 5 km) există următoarele lăcaşe de cult: Biserica
ortodoxă
„Înălţarea Domnului”, Biserica ortodoxă „Izvorul Tămăduirii” şi Biserica ortodoxă de rit vechi „Biserica tuturor sfinţilor”.

Pachetul include:
PACHET I: 2 NOPȚI (1 mai – 3 mai
2021)
 2 nopţi de cazare, loc în cameră cu
MD;

PACHET II: 3 NOPȚI (30 apr. – 3 mai
2021) sau (1 mai – 4 mai 2021)
 3 nopţi de cazare, loc în cameră cu
MD;

PACHET III: 4 NOPȚI (30 apr. – 4
mai
2021)
 4 nopţi de cazare, loc în cameră cu
MD;
 Cină bufet + open bar în noaptea Învierii, 1 mai (în intervalul 21:00 – 01:00)*;
 Cină bufet + open bar (3 ore) în serile de 30 aprilie şi/sau 3 mai (în funcție de pachet);
 Dejun cu specific tradiţional în Grădina de vară (2 mai);
 Cină festivă bufet + open bar (4 ore) în seara de Paşte (2 mai);
 Five O’Clock în zilele de 30 aprilie, 1 şi 3 mai;
 Muzică ambientală/live*;
 Petrecere pentru copii*.
Acces GRATUIT: Sală de fitness, jacuzzi exterior, sauna uscată, internet,
parcare
* conform reglementărilor legale la acel moment;
Termeni şi condiţii:

* Copiii până la 6 ani (inclusiv) beneficiază de GRATUITATE la mic dejun şi cazare în cameră cu părinţii (fără pat
suplimentar);
* Pentru copiii cu vârsta de 7 - 12 ani cazarea în cameră cu părinţii este GRATUITĂ (fără pat suplimentar) însă se aplică
mic dejun în valoare de 30 lei/noapte;
* Persoanelor peste 13 ani împliniţi le este aplicat obligatoriu pachetul “Supliment adult”;
* Copiii beneficiază de loc distinct la masă doar prin achiziţionarea pachetului “Meniu copii”;
* Există un număr limitat de locuri suplimentare (cazare şi restaurant), motiv pentru care alocarea locurilor în restaurant
respectiv a paturilor suplimentare se va face în ordinea garantării locurilor;
* În toate spaţiile închise ale hotelului Clermont FUMATUL ESTE STRICT INTERZIS;
* NU se acceptă introducerea şi consumul de băuturi alcoolice şi nealcoolice în spaţiile comune din hotel, altele decât cele
comercializate în cadrul locaţiei;
* NU ESTE PERMIS accesul în Hotel Clermont cu animale de companie;
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Menţiuni speciale valabile pentru pachetele “Sărbători
Pascale 2021”
Hotel Clermont a implementat măsuri suplimentare de siguranţă sanitară menite să reducă la minim riscurile de
îmbolnăvire a oaspeţilor şi angajaţilor. Cadrul legal imprevizibil (şi implicit riscul de interzicere a accesului la
anumite facilități sau serviciii) poate determina modificarea ofertei de sărbători pentru a respecta integral condiţiile
legale de desfăşurare a activităţii. Vă garantăm depunerea întregului efort posibil (financiar şi logistic) pentru a vă
putea oferi o vacanţă pe măsura aşteptărilor dumneavoastră chiar şi în aceste vremuri speciale.
Condiții de desfăşurare:



Prezenta ofertă este în concordanţă cu restricţiile legale valabile la data de 12 ianuarie 2021 (HG nr.3/2020);

În măsura în care până la momentul derulării acestui eveniment se vor relaxa restricţiile impuse de
autorităţi, vom pune la dispoziţie toate facilităţile şi serviciile din oferta noastră:
o incluse: spațiu interior de joacă amenajat pentru copii; piscină interioară etc.;

În funcţie de numărul total al participanţilor, evenimentul se va derula în două săli, Restaurant Clermont şi
Europa Grand Ballroom astfel încât capacitatea de utilizare a acestora să nu depăşească eventualele restricţii
impuse de autorităţi;

Aranjarea la mese va ţine cont de toate reglementările în vigoare la data desfăşurării evenimentului;
Rezervari & anulări (condiții speciale pentru acest eveniment):


Pentru rezervarea spaţiilor de cazare şi a locurilor la mese este necesară achitarea unui avans de 10% din
valoarea pachetului achiziţionat, în termen de 3 zile de la emiterea proformei;

Valoarea integrală a pachetului se achită până cel târziu la data de 12 aprilie 2021;

Pentru plată integrală a pachetului până la 15 martie 2021 se acordă un discount de 5% din
valoarea întregului pachet;


Anularea evenimentului ca urmare a:
o instituirii stării de urgenţă;
o instituirii unor restricţii de către autorităţi ce nu permit desfăşurarea în condiții normale a acestuia
(ex. închiderea restaurantelor în interior, carantinarea orașului etc.);
o imposibilităţii derularii datorită unei situaţii excepţionale (ex. apariţia unui focar de infecţie în rândul
personalului hotelului Clermont);
o îmbolnăvirea de Sars-Cov 2 a titularului rezervării sau a membrilor familiei acestuia;

implică restituirea integrală a avansului achitat în termen de cel mult 15 zile de la momentul anulării.
Atenție ! Această măsură nu se aplică în cazul achitării prin vouchere de vacanţă, situaţie în care se emite un voucher de credit servicii
cu valabilitate până la 30 martie 2022;



Anularea rezervării fără unul dîntre motivele de mai sus implică următoarele penalităţi:
o
o
o

Până la 12 aprilie 2021 – 10 %;
Între 12 aprilie și 23 aprilie 2021 – 20%;
După 23 aprilie 2021 – 50%.
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Cazanele Dunării
Pensiunea: Danubia 4* (margarete) - EPUIZAT
Stațiune: Eșelnița, Cazanele Dunarii
Paște 2021: perioada: 30 aprilie – 03 mai
Tarif: 1000 lei / persoană / sejur - Pensiune completă – Cazare în cameră de 3 stele superioară – Casa
Danubia
Tarif: 900 lei / persoană / sejur - Pensiune completă – Cazare în cameră de 4 margarete – Pensiunea Danubia
Pachetul include 3 nopți de cazare cu masă, bufet în Noaptea de Înviere și masă festivă.
Vineri – 30.04.2021
 Cină
Sâmbătă – 01.05.2021
 Mic-dejun
 Prânz
 Cină
o Bufet în Noaptea de Înviere (ouă roșii, cozonac, vin roșu)
Duminică – 02.05.2021
 Mic-dejun
 Masă festivă – începând cu ora 14:00 până la lăsarea serii
o Meniu tradițional din miel. La masa festivă sunt incluse și băuturi: apă minerală, apă plată, suc, țuică, vin, cafea.
Luni – 03.05.2021
 Mic-dejun
Vă așteptăm cu drag să petreceți sărbătorile pascale alături de noi!
Check-in: Vineri, 30.04.2021 după ora 15:00
Check-out: Luni, 03.05.2021 înainte de ora 11:00
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Pensiunea: Melba 4* și Naiya 3*
Stațiune: Dubova, Cazanele Dunarii
Paște 2021: perioada: 30 aprilie – 03 mai
1000 ron/sejur 2 nopți/2 pers cu md inclus si masa festiva de Paste
1200 ron/sejur 3 nopți/2 pers cu md inclus si masa festiva de Paste
prezenta copiilor modifica prețul in funcție de numărul si vârsta lor
in acest moment avem disponibile 4 camere cu pat matrimonial,vedere la munte in Melba New
si pensiunea Naiya - 5 camere: 2 cu pat matrimonial si 3 cu paturi twin 2 cu vedere la Dunare si 3 cu vedere la munte

72

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
Acceptăm VOUCHERE/CARD DE VACANȚĂ!

Pensiunea: Decebal 4*
Stațiune: Dubova, Cazanele Dunarii
Paște 2021: perioada: 30 aprilie – 03 mai
600 ron de persoana, 3 nopți cazare cu mic dejun inclus , masă festivă în ziua de
Paște, plimbare cu hidrobicicleta si croaziera în Cazanele Mari.

VA STAM LA DISPOZITIE CU 12 CAMERE SI 3 APARTAMENTE. TOATE CU VEDERE LA DUNARE
Toate camerele sunt dotate cu climatizare, TV, seif si terasa cu vedere la Dunare. Va punem la dispozitie o parcare
privata. In incinta pensiunii functoneaza un restaurant cu specific pescaresc, aprovizionat tot timpul cu peste proaspat.
Restaurantul are 40 de locuri in interior si 64 de locuri pe terasa, putand fi rezervat pentru organizarea de evenimente:
nunti,party-uri, conferinte etc.
DESTINATIA IDEALA PENTRU A SCAPA DE STRESUL ORASULUI.
Pensiunea Decebal este locul ideal unde puteti admira salbaticia spectaculoasa a defileului sapat de Dunare in munte.
Cazanele sunt portiunea din defileul Dunarii intre Dubova si Ogradena, formata din Cazanele Mari (3,8 km lungime) si
Cazanele Mici (3,6 km lungime), unde Dunarea este fortata sa treaca printre muncti si latimea ei se ingusteaza intre 180250m. Zona este declarata monument unic al naturii in Europa (aici poate fi găsită "laleaua cazanelor").
Chipul-lui-decebal In zona Cazanelor, la intrarea in golful raului Mraconia, pe un pisc de munte, este sapat in piatra un
chip al lui Decebal, impresionant, avand o inaltime de 40 de metri si o latime de 25 de metri, iar pe malul Dunarii, in
apropiere, se construieste schitul Mraconia (Manastirea de sub ape). Tot aici se afla si inscriptia sapata in stanca "Tabula
Traiana" care consemneaza inceputul drumului suspendat al lui Traian pe teritoriul Daciei (40 de km).
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Delta Dunării
HOTEL: Green Village Resort 4*6 - EPUIZAT hotel – dar se
putem da prin parteneri la un alt tarif
Stațiune: Sf. Gheorghe, Delta Dunării
Paște 2021: perioada: 30 aprilie – 03 mai
1189 lei / persoană / 3 nopți
Opțional:







Camera single:
Supliment apartament în zona “Lebăda & Pelicanul”:
Supliment apartament în zona “Stârcul Alb”:
Supliment cameră superioară în zona “Lebăda & Pelicanul”:
Noapte suplimentară (mic dejun inclus):

1417 lei / pachet
219 lei / pachet
146 lei / pachet
146 lei / pachet
292 lei / 2 adulți

Pachetul include:








3 nopți cazare pentru 1 adult, în cameră dublă
Pensiune completă (cu apă si băuturi soft incluse)
Proiectie filme (Cinema Paradiso)
Petrecere 1 Mai în Green Dolphin Camping
Transfer cu barcă rapidă (Murighiol – Sfântu Gheorghe) dus-intors
Acces la Entertainment Center (biliard, tenis de masă, cărți de joc, table, Darts), Kids Club (interior
si exterior), Lotus Spa (saună uscată)

Condiții:











Oferta este valabilă în perioada: 30.04 - 03.05.2021, în limita pachetelor alocate.
Primul copil între 0 - 5.99 ani (în cameră cu 2 adulți):
Gratuit - fără pat suplimentar
Primul copil între 6 - 11.99 ani (în cameră cu 2 adulți):
486 lei / pachet (fără pat suplimentar)
Al doilea copil până în 11.99 ani (în apartament cu 2 adulți): 660 lei / pachet (cu pat suplimentar)
Al treilea adult:
1097 lei / pachet (cu pat suplimentar)
Tarifele sunt exprimate în lei si conțin TVA.
Alocarea camerelor se face exclusiv la receptie, in funcție de disponibilitate.
Ofertele speciale nu se cumulează.

* Tarifele nu includ taxa de acces în Delta Dunării. Valoarea acesteia este de 5 lei/adult/zi, 15 lei/adult/săptămână sau 30
lei/adult/an.
* Pentru transferul cu barca se va face rezervare cu cel puțin 24 de ore înaintea cazării.

6

Se acceptă animale de companie contracost – 49 lei/noapte/animal
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HOTEL: Delta Marina 3*
Stațiune: : Sf. Gheorghe, Delta Dunării
Paște 2021: perioada: 29 aprilie – 03 mai



29/30 APRILIE -02/03 MAI

1103 lei/persoana, pachetul include:







3 nopti cazare un adult in camera dubla
Demipensiune (mic dejun + pranz sau cina, meniu bazat pe preparate pescaresti sau fructe de mare)
Pranz Festiv de Paste (platou rece:drob miel, cozonac, oua rosii, telemea, rosii,ceapa verde, ciorba miel, friptura de miel cu
garnitura de cartofi cu rozmarin, 0,5LVin Buduresca, 0,75L apa minerala/plataincluse)
Transfer Murighiol - Sfantu Gheorghe 13:30 de la parcarea STAR 2000 / RETUR Sfantu Gheorghe-Murighiol 10:30 de la ponton
DELTA MARINA
Excursie Laguna SAHALIN
Acces la zona de entertainment inclusa (tenis de masa, carti de joc, table, sah, dartz, rummy) Loc de joaca copii Indoor/Outdoor

Mentiuni

Camera single 1421 lei/pachet
Tarifele nu includ taxa de acces în Delta Dunării, în valoare de 5 Ron/pers/zi
Cazarea familiei de 2 Adulti+2 copii in camera Family4 – se factureaza suplimentar 176 lei/zi/camera
Pentru transferul cu barca, se va face rezervare cu cel puțin 48h înainte de check-in.
Alocarea spatiilor de cazare se va face la receptie
Preturile includ 5% TVA
Condiţii pentru copii:
1 copil între 0 – 2 ani în camera dublă:100% gratuitate la cazare (fără babycot), 100% gratuitate transfer barca rapida și 100% gratuitate la mic
dejun (pătuț babycot 45 lei / noapte);
1 copil între 2 - 7 ani în cameră dublă: 100% gratuitate la cazare (fără pat suplimentar), 83 lei / zi/ pat suplimentar; pachet mancare (mic
dejun+pranz/cina) +transfer barca rapida tur-retur 368 lei/copil,
1 copil între 7 - 14 ani în cameră dublă: 100% gratuitate la cazare (fără pat suplimentar), 83 lei / zi/ pat suplimentar; transfer barca rapida+pachet
mancare (mic dejun+pranz/cina) 627 lei
Garantare/plată rezervări
Garantarea rezervărilor se va efectua prin plata unui avans în valoare de 50% din totalul unui pachet, în termen de 7 zile calendaristice de la
emiterea facturii proforme emisă de Delta Marina.
Diferența de 50% se va achita cu cel puțin 14 zile inainte de cazare

 (30Aprilie intrare)
1367/persoana, pachetul include:






Mentiuni

4 nopti cazare un adult in camera dubla
Demipensiune (mic dejun + cina, meniu bazat pe preparate pescaresti sau fructe de mare)
Pranz Festiv de Paste (platou rece:drob miel, cozonac, oua rosii, telemea, rosii,ceapa verde, ciorba miel, friptura de miel cu
garnitura de cartofi cu rozmarin, 0,5LVin Buduresca, 0,75L apa minerala/plata incluse)
Transfer Murighiol - Sfantu Gheorghe 13:30 de la parcarea STAR 2000 / RETUR Sfantu Gheorghe- Murighiol 10:30 de la
ponton DELTA MARINA
Excursie Laguna SAHALIN
Acces la zona de entertainment inclusa ( carti de joc, table, sah, dartz, rummy) Loc de joaca copii Indoor/Outdoor

Camera single 1911 lei/pachet
Tarifele nu includ taxa de acces în Delta Dunării, în valoare de 5 Ron/pers/zi
Cazarea familiei de 2 Adulti+2 copii in camera Family4 – se factureaza suplimentar 176 lei/zi/camera
Pentru transferul cu barca, se va face rezervare cu cel puțin 48h înainte de check-in.
Alocarea spatiilor de cazare se va face la receptie
Preturile includ 5% TVA
Condiţii pentru copii:
1 copil între 0 – 2 ani în camera dublă:100% gratuitate la cazare (fără babycot) și 100% gratuitate la mic dejun (pătuț babycot 25 Ron / noapte);
1 copil între 2 - 7 ani în cameră dublă: 100% gratuitate la cazare (fără pat suplimentar), 83 lei / zi/ pat suplimentar; transfer barca rapida tur-retur
si pachet mancare (mic dejun+cina) 426 lei/copil
1 copil între 7 - 14 ani în cameră dublă: 100% gratuitate la cazare (fără pat suplimentar), 8 lei / zi/ pat suplimentar; transfer barca rapida tur-retur
si pachet mancare (mic dejun+cina) 735 lei
Garantare/plată rezervări
Garantarea rezervărilor se va efectua prin plata unui avans în valoare de 50% din totalul unui pachet, în termen de 7 zile calendaristice de la
emiterea facturii proforme emisă de Delta Marina.
Diferența de 50% se va achita cu cel puțin 14 zile inainte de cazare
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HOTEL: Lebada Luxury Resort and Spa 5*
Stațiune: Crisan, Delta Dunării
Paște 2021: perioada: 30 aprilie – 03 mai
3 nopți cu prețuri începând cu

1286 lei/sejur/persoana;
-

Pachetul include:
• Cazare 3 nopți;
• Mic dejun;
• Bufet cu meniu specific in noaptea de Inviere;
• Pranz festiv si pachet de bauturi in prima zi de Paste;
• Cina festiva si pachet de bauturi in prima zi de Paste;
• Activitati de pictat oua si concurs "vanatoare de oua"
• Muzica live;
• Introducere Detox si degustarea sucurilor impreuna cu specialistul nostru in detoxifiere;
• *Acces Spa;
• Acces gratuit la terenul de sport si locurile de joaca pentru copii;
-

Oferta Paste 02-03.05.21 (1 noapte) cu prețuri începând de la

946 lei/sejur/persoana;
-

Pachetul include:
• Cazare 1 noapte;
• Mic dejun;
• Pranz festiv si pachet de bauturi in prima zi de Paste;
• Cina festiva si pachet de bauturi in prima zi de Paste;
• Activitati de pictat oua si concurs "vanatoare de oua"
• Muzica live;
• Introducere Detox si degustarea sucurilor impreuna cu specialistul nostru in detoxifiere;
• *Acces Spa;
• Acces gratuit la terenul de sport si locurile de joaca pentru copii;
Oferta completa 3 nopți, aici.
Oferta completa 1 noapte, aici.

-

Vacanta de Paște in Delta Dunarii
Lebada Luxury Resort and Spa va invita sa petreceti Paștele in inima Deltei Dunarii, de aceea am
creat o oferta speciala pentru aceasta perioada.
Lebada Luxury Resort and Spa, singurul Resort de 5 stele din Delta Dunarii, deschis 365 de zile
din an, dispune de 171 de camere in regim single, double, apartamente si bungalow-uri cu ponton
propriu si cu vedere catre Dunarea Noua sau Dunarea Veche.
*Pentru ocupare in regim single se achita un supliment de 70% din pachet.

-

-
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HOTEL: Limanul Resort 4*
Statiune: Chilia Veche, Delta Dunării
Paște 2021: perioada: 29 aprilie – 04 mai
Camera dubla 420 lei/noapte – cazare fără masă
 Mic dejun 40 lei/persoana
 Dejun 70 lei/persoana
 Cina 70 lei/persoana
Masa festiva de Paste 100 lei/persoana.
Exista meniul zilei, gatit proaspat si traditional in funcție de pestele si legumele proaspete de
sezon. La mic dejun servim bufet suedez, la dejun – ciorba si fel principal, iar la cina – aperitiv, fel
principal si desert.
La cerere, meniul pe baza de peste poate fi inlocuit cu meniu vegetarian sau pe baza de carne.
Nu este permisa introducerea de produse alimentare sau bauturi alcoolice din exterior in
incinta Resortului.
Ziua hoteliera incepe la orele 15,00 si se incheie la orele 11,00. Datorita noilor conditii impuse de
Covid-19 va rugam sa ajungeti la locatie dupa ora de check-in.
Pentru acces in Biosfera Delta Dunarii aveti nevoie de permise pe care le puteti achizitiona on line
accesand site-ul ARBDD (http://www.ddbra.ro/activitati/permise-online).
Aveti la dispozitie in cadrul resortului: jocuri de societate, acces la piscina descoperita, prosoape de
piscine, hamace si biciclete.
Plimbarile in Delta se fac cu lotci conduse de conducatori calificati.
Trasee cu durata de mars de 3h si grup de min. 4 pers– cost 120 lei/pers (excursie in Delta Dunarii
prin ghioluri si lacuri pentru bird watching, traseu Manastirea Stipoc (singura manastire situata in
Delta Dunarii)
Excursie de 1/2 zi pentru vizitarea Padurii Letea - cost 140 lei/pers
Excursie de 1 zi la Sulina – cost 160 lei/pers (in grup de minimum 6 pers)
Pentru plimbarile cu barca nu uitati sa puneti in bagaj crema cu protectie solara, palarie vânt.
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Casa: Teo 4*
Statiune: Mahmudia, Delta Dunării
Paște 2021: perioada: 30 aprilie – 03 mai
Loc in camera DBL standard - 815 lei/persoana/sejur
Loc in camera DBL la mansarda - 785 lei/persoana/sejur
Loc in camera DBL superioara - 830 lei/persoana/sejur
Loc in camera SGL- 1115 lei/persoana/sejur
Loc in apartament decomandat cu 3 locuri - 800 lei/pers./sejur
Loc in suita la mansarda - 890 lei/persoana/sejur
Loc in suita superioara - 905 lei/persoana/sejur
Preț pachet servicii incluse pentru copii: ( mic dejun+gustare pascala+pranz pascal+excursie)
 intre 0-4 ani - gratuit
 intre 4-12 ani –340 lei/pers
 peste 12 ani – 440 lei/persoana
Facilitati copii:
 Cazarea gratuita pentru copiii intre 0 si 7 ani daca folosesc paturile existente
 Pentru copiii de peste 7 ani se va achita un tarif de 60 lei/noapte
 ( cu sau fara pat suplimentar in funcție de preferinte)
Oferta include:







Cazare 3 nopți ( 30 Aprilie – 3 Mai )
Mic dejun
Gustare Pascala in noaptea de Inviere
Pranz Pascal in ziua de 2 Mai
Excursie in Delta Dunarii 3.5 h

Program sejur :
30 Aprilie
Ora 13.00 – 17.00- Primire oaspeti cu palinca si batog afumat.
Cazarea oaspetilor
1 Mai
Ora 08.00 –10.00 Mic dejun
Excursie in Rezervatia Biosferei Delta Dunarii de 3.5 ore, (vizitarea
coloniilor de pelicani, lebede, cormorani, califari, canale, lacuri, case
pescaresti, covoare de nuferi albi si galbeni etc..)
Program libera alegere : pescuit pe pontonul privat al pensiunii, plimbari in
Delta Dunarii, vizitarea acvariului Delta Dunarii din Tulcea (29 km), sau la
manastirile din zona.
Ora 23.30 – 00.30 - Participare la slujba de Inviere la Biserica din comuna.
Ora 00.30 – 01.00 - Intampinare oaspeti la intoarcerea de la slujba cu
preparate traditionale de Paste.
2 Mai:
Ora 08.00 –10.00 Mic dejun Pascal cu produse traditionale.
Program libera alegere : pescuit pe pontonul privat al pensiunii, plimbari in
Delta Dunarii, vizitarea acvariului Delta Dunarii din Tulcea (29 km), sau la
manastirile din zona
Ora 14.00 – Pranz Pascal
3 Mai:
Ora 08.00 –10.00 Mic dejun
Pensiunea Casa Teo****, situata in Delta Dunarii pe malul drept al bratului Sf. Gheorghe, la numai 29 km de
municipiul Tulcea in Loc. Mahmudia va sta la dispozitie cu 21 de spatii de cazare dotate cu bai moderne, aer
conditionat, TV cu receptie prin satelit, acces “free wireless” la Internet, frigobar .
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Este important de stiut ca drumul judetean DJ 222c (29 km) va duce de la Tulcea pana in Parcarea Pensiunii

HOTEL: Mon Jardin 4*
Statiune: Mahmudia, Delta Dunării
Paște 2021: perioada: 30 aprilie – 03 mai
1334 lei/persoană/sejur – loc Camera economy
1394 lei/persoană/sejur – loc Camera standard
1514 lei/persoană/sejur – loc Camera standard vedere Dunare
1559 lei/persoană/sejur - Family room
1604 lei/persoană/sejur - Apartament

SEJUR 3 NOPȚI, PENSIUNE COMPLETA







Cazare cu mic dejun inclus
Vineri 30.04.2021: Cina de bun venit
Sambata 01.05.2021: Mic dejun, excursie cu Nava Mon Jardin 1, dejun pe nava, cina
Duminica 02.05.2021: Mic dejun, dejun traditional si cina festiva
Optional: excursie 2 ore cu ambarcatiuni rapide
Luni 03.05.2021: Mic dejun si check out

Copiii cu vârsta pana in 7 ani au gratuitate la cazare. Mesele pentru copii pot fi comandate in regim a
la carte.
Nota: Bauturile alcoolice si racoritoare nu sunt incluse in pachet, se pot comanda in regim a la carte.
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HOTEL: Peninsula Resort 4*
Statiune: Murighiol, Delta Dunării
Paște 2021: perioada: 30 aprilie – 03 mai
PREȚ 2250 LEI
pachet camera dubla ( 2pers)
cazare, masa (fișă cont 900lei), bar(fișă cont 200lei) ,agrement (50 lei)

PREȚ 3700LEI
pachet cam duplex, apartament ,cam family (2adulti +2copii) cazare, masa(fișă cont 1500
lei),bar(fișă cont 400lei),
agrement 100 lei
Supliment copil pat suplimentar 710lei
inclus in preț mic dejun si accesul la piscina intrioara și saune .
excursiile sunt opționale 200lei/pers
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Pensiunea: Sharaiman 3* (margarete)
Statiune: Dunăvățu de jos, Delta Dunării
Paște 2021: perioada: 29 aprilie – 04 mai
cazare + mic dejun – minim 3 nopți!

CAMERE
Dubla
Tripla
Apartament
Bungalow

375 lei/noapte
425 lei/noapte
475 lei/noapte
450 lei/noapte

Pensiunea Sharaiman este situată în satul Dunavăţu de Jos, chiar în Delta Dunării. Oferă piscină sezonieră în aer liber
şi restaurant care serveşte mâncăruri româneşti tradiţionale şi specialităţi de peşte. Camerele luminoase au Wi-Fi
gratuit.
Camerele cu mobilier din lemn de culoare deschisă sunt dotate cu aer condiţionat, TV şi minibar. Băile moderne au
duş şi articole de toaletă gratuite.
Grădina amenajată aşteaptă oaspeţii cu terasă acoperită şi şezlonguri. La pensiune se pot închiria bărci private.
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Hotel: Sunrise 4*
Statiune: Crișan, Delta Dunării
Paște 2021: perioada: 01 – 04 mai
HOTEL
MATRIMONIALA

HOTEL TWIN

BUNGALOW
MATRIMONIALA

BUNGALOW
TWIN

Dubla

Regim
single

Dubla

Regim
single

Dubla

Regim
single

Dubla

Regim
Single

380 lei

350 lei

380 lei

350 lei

410 lei

380 lei

410 lei

380 lei

BUNGALOW
DUBLA
DELUXE

650 lei

Tarifele sunt pe noapte , pe camera si includ cazare cu mic dejun pentru :
Camera dubla: capacitate 2 persoane
Camera in regim single: 1 persoana
Camera dubla deluxe – capacitate maxima 2 adulti si 2 copii, mic dejun inclus.
1 Pat suplimentar - 80 lei/ noapte/ mic dejun inclus. (fotoliu extensibil existent in anumite camere din hotel)

Servicii SUNRISE CRISAN
Transfer MAHMUDIA - CRISAN (HOTEL SUNRISE) SI RETUR ( durata transferului – 1 ora)

Cost transfer 140 ron/pers/tur/retur

- cu ambarcatiune rapida de 12 locuri (grup minim 10 persoane).

Transferul de la debarcader Crisan la hotel este gratuit, pentru turistii care aleg ca varianta de transport mijloace
de transport: vaporul sau nava rapida de linie cu plecare din Tulcea.
Pentru 2 persoane, dispunem de ambarcatiune de 4 locuri tip Laguna la tariful de 350 lei/ambarcatiune/ tur.
*Tariful de 175 lei/persoana se aplica doar in cazul in care sunt minim 2 pers/ambarcatiune, in caz contrar se va
achita de 350 ron/ambarcatiune/ tur.
Barcile sunt echipate cu veste de salvare, lazi frigorifice.
Ambarcatiunile circula conform normelor in vigoare numai pe timpul zilei.
Nu se inchiriaza ambarcatiuni cu motor, fara conducator autorizat asigurat de hotel.
Servicii restaurant:
Mic dejun inclus in cazare.
Turisti individuali:
Regim: A la carte - fișă de cont.
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Durau
HOTEL: Bradul 3 *
Stațiune: Durău
Paște 2021: perioada: 28 aprilie – 5 mai
VARIANTA I: pachet servicii-3 nopți cazare, masa traditionala de
Paste-440,00 lei/pers
VARIANTA II: pachet servicii -4 nopți cazare,masa traditionala de
Paste-520,00 lei/pers
VARIANTA III: pachet servicii -5 nopți cazare ,masa traditionala
de Paste-595,00 lei/pers

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 2021: perioada: 30 aprilie – 4 mai
1180 ron/persoana, cazare in camera dublă
1315 ron/persoana, cazare in apartament standard
1490 ron/persoana, cazare in apartament VIP
Pachetele includ:
Intampinare cu colac, sare, palinca cu schinduf/afinata de casa
Servicii cazare 3 nopți cu demipensiune (mic dejun si cina)
Gustare dupa Slujba de Inviere (la manastirea Durau aflata la 250m de hotel)
Pranz in aer liber in 02.05.2021, bufet cu preparate traditionale și specific
sărbătorii
Acces teren de sport in aer liber pe bază de programare
Supliment copii:







0-3 ani- gratuitate
3-7 ani- 225 ron
7-10 ani - 295 ron
10-14 ani- 385 ron
14-16 ani – 620 lei
Peste 16 ani / al treilea adult- 720 ron

Nota:
 Pentru garantarea rezervarii se achita in avans 50% din valoarea pachetului. Restul de plata se
achita cel tarziu la momentul check-inului.
 Anularea rezervarii cu 7 zile înainte atrage dupa sine pierderea avansului și nu va mai fi restituit.
 Dacă intervin cazuri de forță majoră cauzate de perioada pe care o traversăm, avansul va fi restituit
în totalitate
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Eforie Nord
HOTEL: Europa 4*
Stațiune: Eforie Nord
Paște 2021: perioada: 30 aprilie – 4 mai
2299 lei/cameră dublă/sejur 3 nopți cu demipensiune
2808 lei/apartament sau camera club/sejur3 nopți cu demipensiune
Pentru plată integrală a pachetului până la 5 martie 2021 se acordă un discount de 15% și până la 31
martie discount 10%;
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HOTEL: Carmen 3*
Stațiune: Eforie Nord
Paște 2021: perioada: 30 aprilie – 4 mai
Tarif sejur : 600 lei/ persoana in apartament
Oferta include :
* 3 nopți de cazare in apartamentele insorite ale hotelului.
* micul dejun pe durata intregului sejur
* cina in seara de Inviere 01 mai 2021 cu preparate traditionale delicioase ( oua rosii, cozonac, pasca si vin rosu)
* masa festiva de Paste , 02.05.2021.
* Meniu masa festiva 02.05.2021
- Antreuri
- Mini salate delicioase
- Salate de sezon
- Salata de icre crap
- Bors de miel
- Bors de loboda
- Drob de miel
- Friptura de miel la cuptor
- Garnituri mixte
- Peste de Marea Neagra
- Pasca / cozonac / Oua Rosii
- Deserturi
- Bauturi: apa plata/ minerala , racoritoare , cafea, bere, vin
TARIFE :
* Tarifele din oferta sunt NETE Copiii pana in 3 ani beneficiaza de gratuitate la cazare si masa
* Copiii cu varste intre 3 si 12 ani beneficiaza de gratuitate la cazare si achita 50% din costul mesei
* Copiii peste 12 ani achita 50% din costul unui loc de cazare si costul intreg al mesei
* Servicii cazare: 70 lei/ noapte/ persoana = 210 lei/ / 3 nopți
* Servicii masa: 340 lei / persoana ( 3MD + masa festiva + cina Inviere)
CONDITII OFERTA PASTE
Locuri in apartament:
2 adulti
2 adulti si 2 copii
3 adulti si 1 copil
4 adulti
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Fundata
HOTEL: Complex Cheile Gradistei Fundata 3 *
Paște 2021: perioada: 30 aprilie – 03 mai
Locatie/tip camera
Hotel / Vila 3***
Camera dublă
Hotel / Vila 3***
Suita / apartament
Hotel Sport 2 **
Camera Dublă
Hotel Sport 2**Suita

Cost
1660 lei

Nr. persoane incluse in tarif
2 adulți

2490 lei

3 adulți sau 2 adulți si 2
copii cu varta până la 14 ani
2 adulți

1240 lei

3 adulți sau 2 adulți si 2 copii
cu vârsta până la 14 ani

1860 lei

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 nopți
 Mic dejun
 Cina festiva
Meniu Cina Paste 2 Mai 2021 :

 Aperitiv
 Fel principal:
 Desert:Pasca / cozonac
Open-Bar Cina Festiva *:








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

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

 Gratuitate la cazare si mic dejun , dacă nu se solicita pat suplimentar
Copii cu vârsta între 4 si 14 ani:

 Pat suplimentar :50 lei/noapte
 Cina festiva:100 lei
 Mic dejun :15 lei/zi
Persoanele cu vârsta peste 14 ani:

 Pat suplimentar: 50 lei/noapte
 Cina festiva:200 lei
 Mic dejun: 30 lei/zi

Moeciu
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HOTEL: Complex Cheile Gradistei Moeciu 3 *

Stațiune: Moeciu
Paște 2021: perioada: 30 aprilie – 03 mai
Locatie/tip camera
Vila Ana 4****
Camera dublă
Hotel / Vila 3*** PLUS
Camera dublă
Vila 3***
Camera dublă
Hotel / Vila 3***PLUS
Suita/Camera tripla
Vila 3*** (Bogdan/Dorina)
Apartament
Vila 3*** (Ovidiu)
Camera tripla

Cost
1450 lei

Nr. persoane incluse in tarif
2 adulți

1240 lei

2 adulți

1072 lei

2 adulți

1860 lei

3 adulți sau 2 adulți si 2
copii cu vârsta până la 14 ani
3 adulți sau 2 adulți si 2 copii cu
vârsta până la 14 ani
3 adulți sau 2 adulți si 2
copii cu vârsta până la 14 ani

1860 lei
1440 lei

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 nopți
 Mic dejun
 Cina festiva

Meniu Cina Festiva 2 Mai 2021 :

 Aperitiv
 Fel principal
 Desert:Pasca / cozonac

Open-Bar Cina Festiva *:








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

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

 Gratuitate la cazare si mic dejun , dacă nu se solicita pat suplimentar
Copii cu vârsta între 4 si 14 ani:

 Pat suplimentar :50 lei/noapte
 Cina festiva:100 lei
 Mic dejun :15 lei/zi
Persoanele cu vârsta peste 14 ani:

 Pat suplimentar: 50 lei/noapte
 Cina festiva:200 lei
 Mic dejun: 30 lei/zi
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Mamaia
HOTEL: Bavaria Blu 4*
Stațiune: Mamaia
Paște 2021: perioada: 30 aprilie –3 mai
585 ron - camera single standard cu balcon
995 ron - camera dubla standard cu balcon
1135 ron - studio standard
1225 ron - junior suite standard
1315 ron - family room standard
1405 ron - camera tripla standard
1375 ron - camera dubla deluxe standard
1695 ron - apartament deluxe standard
645 ron - camera single cu vedere la mare
1075 ron - camera dubla cu vedere la mare
1255 ron - studio cu vedere la mare
1345 ron - junior suite cu vedere la mare
1435 ron - family room vedere la mare
1525 ron - camera tripla vedere la mare
1535 ron - camera dubla deluxe cu vedere la mare
1855 ron - apartament deluxe cu vedere la mare

-

Pachetul include:
Cazare 2 nopți
Mic dejun
Prânz bufet cu tematică de Paște pe 02.02.2021
Pachet pascal în cameră
2 masaje de relaxare 30‘
Early chech-in Late check-out în funcție de disponibilitate

-

PISCINA EXTERIOARA INCALZITA
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HOTEL: Complex Voila/Caraiman 3*7
Stațiune: Mamaia
Paște 2021: perioada: 30 aprilie – 3 mai
Tarife Paște și 1 Mai 2021 / Camera Dublă
Interval 29.04 – 04.05

Cazare

3 nopți / 2 persoane

925 lei

 Tarifele sunt exprimate în RON şi includ TVA şi taxa de stațiune.
 Servicii gratuite: acces piscină, loc de joacă pentru copii, șezlonguri la piscină, internet wireless,






7

parcare (in limita locurilor disponibile).
Cazarea începe la ora 18:00 şi se termină la ora 12:00 în ziua plecării.
Se accepta animale de companie de talie mica (maxim 10 kg) – tarif – 40 lei / zi.
Politica copii:
1 copil de la 0-7 ani (neîmpliniți) Gratuitate în cameră cu doi adulți plătitori folosind acelașipat (în baza
certificatului de naștere), pentru al doilea copil se achita 44 lei/zi.
7-12 ani (neîmpliniți) - 44 lei/zi dacă nu se solicită pat suplimentar, şi 77 lei /zi dacă se doreştepat suplimentar,
în ambele variante beneficiază şi de mic dejun dacă adulții au optat pentru pachet cu mic dejun.
12-18 ani se vor taxa la fel ca un al treilea adult în cameră şi anume - 88 lei/zi. (paturilesuplimentare
suporta pana la 40 kg)

Se accepta animale de companie de talie mica (maxim 10 kg) – tarif – 40 lei / zi.
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HOTEL: Del Mar 4*
Stațiune: Mamaia
Paște 2021: perioada: 28 aprilie –3 mai
318 lei/ noapte cu mic dejun inclus
*Cu posibilitate de Stop Sale sau modificare tarif
Oferta Contine:
Pachet pascal in camera in noapte de inviere
Mic dejun traditional in ziua de Pasti
Iepurasul vine cu surprize dulci pentru cei mici la check in
Meniu a la carte cu produse specific pascale.
Minim stay 2 nopți
Plata pana la 20.04.2021
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HOTEL: Sulina Internațional 4*
Stațiune: Mamaia
Paște 2021: perioada: 30 aprilie – 3 mai
TARIF SPECIAL: 780 lei / loc in camera dublă standard ; 840 lei / loc in camera dublă superioara
*5% reducere pentru rezervare si plată până la 25.03.2021
OFERTA INCLUDE:
*surprize dulci pentru copii , la sosire
*cazare 3nopți/4 zile cu Mic Dejun – early checkin si late-checkout
*1 Acces/sejur la Delfinariu & Microrezervatie
*Dejun Sambata 1 Mai
*Cina in seara de Inviere - sambata 1 Mai (include 1 apa plată 500ml/persoana)
*Primire in noaptea de Inviere (cozonac, pasca, oua rosii, vin rosu si tuica)
*Dejun Pascal Traditional – Duminica 2 Mai (Include 1 apa plată 500ml/persoana, cozonac si oua rosii);
*Cina cu muzica LIVE Duminica 2 Mai. Divertisment pentru copii. Include 1 apa plată 500ml/persoana, 1 pahar de
vin, tort festiv.
*GRATUIT: spațiu special amenajat pentru copii, parcare , internet wi-fi gratuit, concierge 24ore

Mentiuni:
• Tarif nopți suplimentare: 250 lei / noapte / camera standard;290 lei / noapte / camera superioara (mic dejun inclus)
• Mesele sunt in sistem bufet suedez si includ antreuri, garnituri, fel principal, salate, 1 apa plată 500ml/persoana, desert.
• Un copil 0-5,99 ani in camera cu 2 adulti, beneficiază de gratuitate la cazare și masă, fără pat suplimentar
• Un copil 6-11,99 ani in camera cu 2 adulti, achita 50% din pachet (cazare cu pat suplimentar - in camera dublă sau canapea
extensibila - in apartament).
• A 3-a persoana peste 12 ani in camera dublă sau apartament achita 75% din pachet.
• supliment apartament 150 lei / noapte
HOTEL SULINA INTERNATIONAL MAMAIA**** este un hotel de 4 stele din sudul Stațiunii Mamaia, complet renovat si
modernizat în anul 2016, ce vă invită să bucurați de clipe de neuitat pe țărmul Mării Negre, fiind situat la numai 50 m de plaja.
Hotelul pune la dispozitia oaspetilor sai cazare in 158 camere. Restaurant Aqua - situat la parterul hotelului, dispune de acees
la terasa cu vedere la mare, animată de fântâna arteziană din imediata vecinătate a hotelului.
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HOTEL: Malibu 4*
Stațiune: Mamaia
Paște 2021: perioada: 29 aprilie –4 mai
Tip camera
Perioada
Camera dublă in regim single (1
adult)

*tarife

29.04-03.05.2021,
inclusiv
363.00

Camera dublă (2 adulți)
451.00
Apartament (2 adulți)
622.00

* includ cazare cu mic
dejun
*exprimate in
RON/noapte/camera
*minim stay 3 nopți
*plată integral cu 14 zile
inainte de check-in

Pentru vedere la mare se achita suplimentar suma de 50.00 lei/noapte/camera (se anunta in prealabil, in momentul cererii de
rezervare).
BONUS: primire in seara de Inviere cu oua rosii si cozonac.
OPTIONAL: pranz traditional in prima zi de Paste.




•
•
•
•

OFERTA SPECIALA – Limitata*
ZILE GRATUITE 3=4
 la 3 nopți achitate, a 4-a noapte este gratuita;
gratuitatea se ofera la tariful de baza, cazare cu mic dejun pentru 2 persoane si la suplimentul de vedere mare (dacă e
cazul) al nopții gratuite;
 oferta se aplica pentru sejururi din perioada 29.04-03.05.2021 (inclusiv);
oferta se poate adapta pentru sejururi mai lungi de 4 nopți;
 plată integrala, in avans, până la 10.02.2021;
*oferta este valabilă doar până la 10.02.2021 in limita a 15 pachete.
Condiții de masa si de cazare pentru adulți si copii
0 – 4.9 ani: masa gratuita in cazul in care va fi de tip buffet (pentru minimum 40 persoane);
5 – 9.9 ani: se achita suplimentul de mic dejun in valoare de 30.00 lei/zi;
10 – 15.9 ani: se achita suplimentul de mic dejun in valoare de 40.00 lei/zi;
peste 16 ani/adult: se achita suplimentul de mic dejun in valoare de 40.00 lei/zi.

CAZARE:
•
0 – 11.9 ani: se ofera gratuitate doar la cazare, fara pat suplimentar-pliabil, intr-o camera cu 2 adulți platitori, achitanduse doar serviciile de masa aferente perioadei sejurului (dupa caz);
•
12 – 15.9 ani: pat suplimentar-pliabil obligatoriu, contra-cost;
•
peste 16 ani/adult: nu este posibila acomodarea acestora in paturile suplimentare- pliabile pentru camera dublă.
Acomodarea se face doar in apartament cu adaugarea contravalorii patului suplimentar (cazare si mic dejun).
!!! Paturile suplimentare-pliabile se confirma la cerere, in funcție de disponibilitatea din momentul solicitarii. Turiștii pot
beneficia de cazarea in camera dublă cu pat suplimentar-pliabil doar dupa aprobarea scrisa a Hoteluluii si dupa plată integrala a
acestuia.
PAT SUPLIMENTAR (CAZARE+MIC DEJUN) = 165.00 RON/noapte
!!! In apartament a treia persoana cu vârsta peste 12 ani, achita 165,00 lei/noapte, cazare cu mic dejun inclus acomodarea facanduse in living, pe canapeaua extensibila.
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HOTEL: Metropol 2*+
Stațiune: Mamaia
Paște 2021: perioada: 29 aprilie –4 mai
cam dubla modernizata cu aer conditionat si balcon 55 lei/loc/noapte -110
cam./noapte fără mic dejun inclus
Hotelul Metropol**+ este situat pe centrul stațiunii Mamaia, la 70 m de plajă; dispune
de 124 camere duble renovate sunt dotate cu 2 paturi, grup sanitar propriu (complet
renovat, cu uscător de păr), TV, răcitor, aer condiţionat, balcon
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HOTEL: Excelsior 3*
Stațiune: Mamaia Nord - Navodari
Paște 2021: perioada: 30 aprilie – 3 mai
TIP CAMERA

30.04.-03.05.
1MAI/PASTE

DBS
DBP
TPS
TPP

1225 lei/persoană/sejur
1225 lei/persoană/sejur
1225 lei/persoană/sejur
1225 lei/persoană/sejur

Pachetul include: 3 nopți cazare, masă și o gamă selecționată de băuturi alcoolice și nealcoolice.
30.04. – cină
01.04 – mic dejun și cină
02.04 – mic dejun, prânz, cină festivă
03.04 – mic dejun
Camera dublă poate fi rezervată de 2 adulți și un copil 0-12 ani dacă împarte patul existent. In camerele duble nu exista spațiu
pentru paturi suplimentare.
Camera triplă poate fi rezervată de 3 adulți și un copil 0-12 ani dacă împarte patul existent.
Copiii cu vârsta cuprinsă între 0-2 ani dispun de gratuitate la cazare si la masa.Oferim gratuit la cerere in funcție de
disponibilitate si baby coat.
Copiii cu vârsta cuprinsă între 2 – 6 ani vor achita 368 lei/sejur cazare în cameră dublă/triplă standard și 404 lei/sejur cazare în
cameră dublă/triplă premium
Copiii cu vârsta cuprinsă între 6-12 ani vor achita 613 lei/sejur cazare în cameră dublă/triplă standard și 673 lei/sejur cazare în
cameră dublă/triplă premium
Oferind o vedere spectaculoasa asupra Marii Negre, hotel Excelsior de 4 stele, este situat in stațiunea Mamaia Nord, la doi pasi de
plaja.
Alegandu-ne pe noi, va putem ajuta sa aveti sejurul pe care vi l-ati imaginat si va garantăm ca vom ramane principala alegere si
pentru anii care vor urma.
Toate camerele sunt dotate cu aparat de aer condiționat, minibar, seif, televizor Led Smart Samsung ultra HD cu diagonala de
108cm , WI-Fi gratuit, fierbator pentru ceai si/sau cafea, uscator de par, articole de toaleta gratuite,halat si papuci.
Hotelul beneficiază locuri de parcare, in limita locurilor disponibile , de plaja amenajata cu beach bar, sezlonguri si umbrele, de
terasa in aer liber si de doua restaurante: unul la parter, langa receptie, si unul pe plaja, toate aceste Facilități beneficiind de
amenajari care tin cont de noile reguli de distantare sociala, alaturi de alte elemente de siguranta, pentru a ramane cu totii sanatosi.
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Aparthotel: Excelsior 3*
Stațiune: Mamaia Nord - Navodari
Paște 2021: perioada: 30 aprilie – 2 mai
TIP CAMERA

APART

30.04.-02.05.
1MAI/
PASTE
450 LEI/NOAPTE

Tarifele nu includ micul dejun si sunt valabile pentru maxim patru adulți. ( 18+)
Specificații Apartament cu balcon vedere la mare.
Descriere: Apartament cu balcon si vedere la mare, clasificat la categoria de 3 stele, compus din dormitor, living si bucatarie open
space, camera de baie si balcon.
Nr. maxim de persoane: patru persoane.
Dimensiunea minima: aproximativ 60 m patrati (inclus balconul)
Tipuri de pat: 1 pat dublu matrimonial (King Size) in dormitor si o canapea extensibila in living.
Facilități apartamente
Internet WI-FI gratuit.
TV Led Full HD si televiziune prin cablu.
Chicineta complet utilata cu: plita electrica, frigider, ustensile de bucatarie, vesela si tacamuri.
Balcon utilat cu 2 fotolii, o canapea pentru doua persoane si masuta.
Aparat de aer condiționat .
Camera de baie cu cabina de dus.
Uscator de par.
Articole de toaleta gratuite.
Servicii incluse în tarifele apartamentelor
Acces gratuit la parcare, in limita a 42 de locuri de parcare.
Check-inde la ora 14:00, iar in perioada 01.07 si 31.08 începând cu ora 16:00
Check-out până la ora 11:00
Late check-out: se poate face doar la confirmarea receptiei cu cel putin o zi inaintea plecarii. Se pot aplica anumite taxe.
Mențiuni
Nu se pot adauga paturi suplimentare.
In interiorul apartamentelor, fumatul nu este permis.
Accesul cu animale de companie in interiorul apartamentelor nu este permis.
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HOTEL: Prestige 3*
Stațiune: Mamaia
Paște 2021: perioada: 30 aprilie –3 mai
Camera vedere promenada
390lei/noapte
440lei/ noapte
Camera vedere mare
490lei/ noapte
Camera luxury
640lei/ noapte
Camera tripla
Tarifele sunt pe noapte pentru sejururi de minim 2 nopți si includ cazare cu mic dejun(bufet suedez) pentru 2
persoane.
 Copii între 1-5 ani gratuit cazare si masa.
 Copii între 5-8 ani – achita 50% din valoarea unui mic dejun (valoarea unui mic dejun este de 46 lei/zi)
dacă nu opteaza pentru pat suplimentar
 gratuitate la cazare dacă nu vor pat suplimentar , iar dacă doresc pat suplimentar achita 60 lei/nt
 Copii peste 8 ani achita valoarea unui pat suplimentar. si mic dejun integral
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Mangalia
HOTEL: Paradiso 3*
Stațiune: Mangalia
Paște 2021: perioada: 29 aprilie –3 mai
 Pachet 2 nopți:
1000 lei/ cameră dublă
650 lei/ cameră single

 Pachet 3 nopți:

1500 lei/ cameră dublă
975 lei/ cameră single

 Pachet 4 nopți:

2000 lei/ cameră dublă
1300 lei/ cameră single

Copii 2 - 7 ani: 81 lei/noapte (fără pat suplimentar)
Copii 7 - 13 ani: 130 lei/noapte (cu pat suplimentar)
Copii 13 - 18 ani: 210 lei/noapte (cu pat suplimentar)

Pachetele includ servicii de Cazare All Inclusive.
Oferta este valabilă cu plată integrala a pachetului până la data de 23 aprilie 2021.
Rezervările se fac direct la hotel sau prin agentiile de turism cu anuntarea în prealabil pentru
a confirma disponibilitatea.
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HOTEL: Solymar 3*
Stațiune: Mangalia
Paște 2021: perioada: 29 aprilie –3 mai
valorificam minim 2 nopți (cazare fără masă)
TIP CAMERA
ECO
DVO
DVM
APT

29.04-02.05
182
198
215
325

SERVICII GRATUITE:
 internet wireless in tot hotelul
 parcare proprie supravegheata video 24/24h
 seif la receptie
 primirea si transmiterea corespondentei
 trezirea turistilor la cerere
 informatii turistice
 rezervari restaurante /cluburi
 comanda taxi
 pastrarea obiectelor pierdute
 camera de bagaje
 trusa medicala de prim ajutor
 sauna&fitness
 loc de joaca pentru copii in sezon
SERVICII CU PLATA:
 Bar
 inchiriere sala de conferinte
 inchiriere sala ptr petreceri, zile de nastere
 tratament in cadrul Sanatoriului Balnear Mangalia
 organizare de excursii la obiectivele turistice din imprejurimi sau Bulgaria , la cerere, pentru
grupuri
 rent-a-car
 pat suplimentar
 inchiriere card digital cu extra canale TV
 Spalatorie
 Telefon
OBLIGATORIU:
La persoanele insotite de copii, voucherele sa aiba atasat copie dupa certificatul de nastere al copilului si
copie dupa cartea de identitate a parintilor.
copiii între 0-3 ani beneficiaza de gratuitate la cazare, in camera cu 2 adulti
pentru copii, între 3-12 ani, unde se va solicita pat suplimentar se va achita 99 lei/zi(sezon) / 66 lei/ zi
(extrasezon)
ptr copiii peste 12 ani se achita obligatoriu pat suplimentar 99 lei/zi (sezon) / 66 lei/ zi (extrasezon)
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Maramureș
HOTEL: Gabriela 3*
Stațiune: Vișeu de Sus, Maramureș
Paște 2021: perioada: 29 aprilie – 4 mai
Minim 3 nopți
cameră cu pat matrimonial – tarif 400 Ron
cameră cu pat matrimonial și canapea extensibilă – tarif 400 Ron(2pers.) / 450
Ron(3pers.)
cameră cu două paturi – tarif 400 Ron
cameră single (cu pat franțuzesc) – tarif 250 Ron
tariful camerelor cu pat matrimonial în regim single este de 250 Ron/noapte.
tariful camerelor cu două paturi în regim single este de 250 Ron/noapte.
Prestator,Tarifele includ micul dejun si accesul la centrul Spa
Tarife copii in camera matrimoniala/twin cu parintii (fara pat suplimentar):




0-4 ani -> gratuitate
4-7 ani -> 20 lei/zi pentru mic dejun si acces la centrul Spa
7-12 ani -> 40 lei/zi pentru mic dejun si acces la centrul Spa

Pentru al doilea copil pe canapea mai mare de 7 ani, se achita suplimentar 20 lei/zi fata de prețul camerei
matrimoniale cu canapea.
Toti cazatii hotelului beneficiază de accesul la centrul Spa cu piscină interiora.
Situat în 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* - EPUIZAT
Stațiune: Sighetu Marmatiei, Maramureș
Paște 2021: perioada: 30 aprilie – 3 mai
Tarif Pachet “Paște 2021” la Hotel Restaurant Grădina Morii

2580 lei/pachet cu cazare în cameră dublă / 2 persoane
2640 lei/pachet cu cazare în cameră dublă cu balcon / 2 persoane
2740 lei /pachet cu cazare în cameră dublă superioară / 2 persoane
2900 lei /pachet cu cazare în suita/apartament / 2 persoane
3300 lei /pachet cu cazare în apartament de lux / 2 persoane
Camera în regim single – 2400 lei/ pachet
Băuturile alcoolice și non-alcoolice nu sunt incluse în preț!
Nu este permisă aducerea băuturilor alcoolice și non alcoolice în locație.
Sejur de 3 nopți cazare cu pensiune completă şi Masa festivă de Paşte
30.04.2021
Primirea oaspeților
Cină
-

01.05.2021
Mic dejun
În cursul zilei, plimbare cu căruța la Muzeul Satului Maramureșan
Prânz
Cină
Participare la Slujba Învierii Domnului la bisericile din oraș

-

02.05.2021
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

-

03.05.2021
Mic dejun

Pentru copiii între 0 - 6 ani cazarea este gratuită în cameră dublă cu părinții (fără pat suplimentar). Pentru copiii între 6 -12 ani
cazarea este gratuită în cameră dublă superioară sau în suită cu părinții (pat suplimetar inclus) și vor achita 350 lei.
Pentru copiii peste 12 ani, cazarea este gratuită în cameră dublă superioară sau în suită cu părinții (pat suplimentar inclus) și vor
achita 950 lei.
Condițiile rezervării:
1.
Rezervarea se face din momentul achitării unui avans de 50 %. Plată integrală a sejurului se face până la data de
15.03.2021.
In cazul neachitării integrale a sejurului până la data de 15.03.2021 rezervarea va fi anulată, iar avansul plătit nu se returnează.
2.
Renunțarea la rezervarea confirmată până la data de 15.03.2021, atrage după sine pierderea întregii sume achitate.
3.
Avansul se achită în urma facturii proforme solicitată de către client.
4.
Factura proformă se achită în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii, în caz contrar rezervarea se anulează.
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Stațiune: Borșa, Maramureș
Paște 2021: perioada: 30 aprilie – 3 mai
Minim 3 nopți
Camera dublă cu panorama (vedere catre Muntii Rodnei) = 450
lei/noapte
- Camera dublă fara panorama (vedere intr-o curte interioară) =
400 lei/noapte
- Pat suplimentar pliant (obligatoriu pentru copii peste 5 ani) = 50
lei/noapte
- Taxa de stațiune = 1 leu/noapte/camera
Nu se acceptă camere single.
Tarifele noastre de cazare nu includ nici o masă (nici mic dejun), dar acestea se pot servi a-la-carte in restaurantul
nostru deschis zilnic, între orele 08-22. Puteți oferta masa in orice valoare, urmand a fi consumata de catre client a-lacarte, sub forma de fișă cont camera.
Tarifele includ accesul nelimitat la piscină, saună și salină, internet wi-fi in tot hotelul si parcare privata supravegheata
video. Piscină este incalzita, apa are ~30 grade, iar accesul se face prin hotel.
Avand in vedere ca Borsa este declarata stațiune de interes national, oaspetii trebuie sa plateasca o taxa de stațiune in
valoare de1 lei /noapte/camera.
Pentru garantarea rezervării este necesară plată integrala in avans
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Pensiunea: Lacramioara 3*
Stațiune: Săcel, Valea Izei, Maramureș
Paște 2021: perioada: 30 aprilie – 4 mai
PREŢ: 1600 LEI/PERS 4 NOPȚI – 5 ZILE
TIP: DEMIPENSIUNE
PISCINĂ INTERIOARĂ ÎNCĂLZITĂ, CIUBĂR CU ,,SLATINĂ” (apă sărată la 38º C)- ACCES GRATUIT
DESFĂŞURAREA PROGRAMULUI:
ZIUA I : 30 APRILIE 2021
Primirea turiștilor într-un mod cum îi şade bine maramureşanului
Cina: 19- 20: ciorbă țărănească de văcuță, specialitatea casei: cârnați de porc cu coaste afumate și cartofi țărănești, murături de
casă, desert, apă minerală/plată , suc, pălincă/afânată.
ZIUA II : 01 Mai 2021
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 35 lei/ copil, 60 lei/ adult.
Cina: 19- 20: ciorbă rădăuţeană, ciolan de porc cu varză călită, desert, apă minerală/plată, suc, pălincă/afânată.
ZIUA III : 02 Mai 2021
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 : 03 Mai 2021
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
- 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 prîntre 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
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Cina : 20-21: Ciorbă de perișoare, păstrăv în făină de mălai cu mămăliguţă, desert, apă minerală/plată, suc Coca-Cola/Fanta,
pălincă/afânată
ZIUA V : 04 Mai 2021
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
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 plată 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.
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HOTEL: Lostrita 4* - Păstrăvărie, Hotel & SPA
Stațiune: Blidari – Baia Mare, Maramureș
Paște 2021: perioada: 30 aprilie – 4 mai
3 nopți cu demipensiune – 1500lei/persoana
4 nopți cu demipensiune – 1800 lei/persoana
Servicii incluse :
 cazare in conditii de 4 stele
 acces la piscina interioara incalzita, sauna umeda si sauna uscata
 mic dejun si cina bufet
 pranz traditional in Ziua de Paste
Alte informatii:
 Copiii cu vârsta între 0-4 ani beneficiaza de gratuitate fara pat suplimentar. Copii cu vârsta între 4 si
14 ani beneficiaza de reducere de 50% din pachet cu pat suplimentar.
 Oaspetii pot participa la Slujiba de Inviere la biserica din localitate.
 In momentul rezervarii se achita 50% avans, iar restul de plata pana in data de 23.04.2021



Initial, hotelul a avut doar 10 camere, ca mai apoi, numărul lor sa creasca pana la 24. In anul 2017 a inceput un proces major de
renovare, in care s-a modificat întreg aspectul locatiei. Doi ani mai tarziu, se deschide cel mai morden complex hotelier din
Maramures. 36 de camere dotate la 4 stele si un centru spa destinat oaspetilor nostri. Restaurantul este renovat in stil modern, dar cu
puternice influente din natura : lemnul, piatra si verdeata sunt elementele ce recreaza o imagine a regiunii noastre.
In exterior, sunt amenajate mai multe zone de servit masa – o terasa suspendata pe bazinele cu pastravi, aleea de-a lungul pastravariei si
foisoarele din lemn ce ofera o panorama a întregii locatii. Toate acestea au la baza traditia lemnului maramuresan si au fost realizate
de mesteri populuari din inima Maramuresului Istoric.
Hotelul oferă locuri de cazare în camere matrimoniale, camere cu 2 sau 3 paturi. Toate camerele sunt dotate cu baie proprie.
Cele 36 de camere ale hotelului vă așteaptă și vă îmbie la odihnă și relaxare ! Dotate la cel mai inalt standard, camerele dispun de baie
proprie, tv smart, minibar, seif, masa de calcat, lumini inteligente si fierbator de cafea. Avem camere in regim single, duble
matrimoniale, duble cu doua paturi sau family/ triple ( pat suplimentar sau canapea extensibila). Oaspetii hotelului au acces gratuit
la zona de spa – piscina interioara incalzita, sauna umeda si uscata. Oferim si servicii de masaj contra cost. Micul dejun este inclus .
Hotelul are lift si parcare proprie gratuita.
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HOTEL: Complex Turist Șuior 3*
Stațiune: Baia Sprie, Maramureș
Paște 2021: perioada: 30 aprilie – 3 mai
Tip cameră
Sejur
3 nopți/ 4 zile
30.04-03.05.2021

Dublă

750 lei

Apartament

860 lei

Copil 4 -6.99
ani

225 lei

Copil 8-14.99 ani

375 lei

***Tarifele sunt calculate/ persoană/ sejur
Pachet de Paste sejur de 3 nopți:

 30.04.2021



sosirea și cazarea oaspeților;
cină – bufet suedez;

 01.05.2021




mic dejun – mâncare de dulce sau de post;
plimbare cu telescaunul la Cota 1000, acces 1 oră la parcul de distracții și degustare de păscuțe tradiționale
maramureșene și 1 pahar de vin;
cină – bufet suedez;

 OPTIONAL- participarea la Slujba Învierii (cu mașina personală) la ora 24:00 la una dîntre
bisericile din Baia Sprie situate la aprox. 5 km de Șuior.
 02.05.2021
 masă tradițională după „Înviere”, aprox. ora 01:30 (păscute cu brânză, ouă roșii, drob de
miel, cozonac, slăninuță afumată, etc.) - bufet suedez (băuturi alcoolice și nealcoolice
incluse);
 mic dejun;
 program liber;
 cină maramureșeană – bufet suedez (băuturi alcoolice și nealcoolice incluse);
 03.04.2021
 mic dejun;
 decazarea oaspeților;
OBSERVAȚII:
În data de 02.05.2021 cina maramureșeană cu bunătăți tradiționale și foc de tabără.
Persoanele care optează pentru oricare dîntre pachete au acces gratuit la sauna, jacuzzi, fitness, biliard, tenis de masă (cu
păstrarea normelor impuse de COVID-19) și 3 urcări cu telescaunul la Cota 1000 respectand programul de fucționare.
Un pahar de vin la lumina focului de tabără în seara de Paște, 02.05.2021.
Prețurile sunt valabile atât pentru Șuior Bază, cât și pentru Șuior Cota 1000.
Plată se face astfel: 50% din valoarea pachetului la rezervare, iar diferența va fi achitată până în data de 10.04.2021.
Renuntarea la locurile rezervate sau neachitarea diferenţei până la data precizată, 10 .04.2021, atrage după sine anularea
rezervarii și pierderea a 50% din avansul achitat.
Renuntarea la locurile rezervate după data de 10.04.2020, atrage după sine pierderea întregii sume achitate.
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HOTEL: Romanița 4*
Statiune: Recea, Maramureș
Paște 2021: perioada: 30 aprilie – 4 mai

Perioada : 30.04 – 03.05 (3 nopți) 1500 lei/persoana
Perioada : 30.04 – 04.05 (4 nopți) 1800 lei/persoana
Servicii incluse:
 cazare in conditii de 4 stele
 acces la piscina interioara incalzita, sauna umeda si sauna uscata
 mic dejun si cina bufet
 pranz traditional in Ziua de Paste
Copiii cu vârsta între 0-4 ani beneficiaza de gratuitate fara pat suplimentar.
Copii cu vârsta între 4 si 14 ani beneficiaza de reducere de 50% din pachet cu pat suplimentar.
Oaspetii pot participa la Slujiba de Inviere la biserica din localitate.
In momentul rezervarii se achita 50% avans, iar restul de plata pana in data de 23.04.2021

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: Magus 4*8
Stațiune: Baia Mare, Maramureș
Paște 2021: perioada: 30 aprilie – 3 mai
ALL INCLUSIVE
Camere si tarife ( pentru 2 persoane)
Standard 3* King Room- 850 Lei / persoana
Deluxe 4* King Room – 950 Lei / persoana
Superior 4* King Room – 1100 Lei / persoana
Junior Suite 4* - 1250 Lei / persoana
Magus Suite 4*- 1450 Lei / persoana
Camere si tarife ( camera single)
Standard 3* King Room- 1210 Lei / sejur
Deluxe 4* King Room – 1310 Lei / sejur
Superior 4* King Room – 1460 Lei / sejur
Junior Suite 4* - 1610 Lei / sejur
Magus Suite 4*- 1810 Lei / sejur
Tarife copii- 0-2.99 ani- 150 Lei
3-11.99 ani- 500 Lei
12-15 ani- 550 Lei
15 ani in sus- Tarif de adult
Regim all inclusive (mic dejun, pranz, cina, bauturi traditionale si racoritoare in timpul meselor)
Condiții de rezervare- Avans 50% in momentul rezervarii ( nu se returneaza in caz de anulare)
Rest de plată până in 15 Aprilie 2021
Program
30 Aprilie- Primirea oaspeților cu cozonac și acomodarea în camere, după care vom lua cina de post
1 Mai- Tur de cultură și artă Maramureșeană, vizităm mănăstirea Bârsana, Cimitirul Vesel de la Săpânța și
alte obiective culturale, după care, la întoarcere, vom vizita atelierul meșterului olar Zaharia Bledea. Seara
vom participa la Slujba de Inviere la biserica Sfântul Iosif Mărturisitorul (Transport individual)
2 Mai- Mic dejun tradițional Maramureșean de Paște, după care meșterul Mika Tiberiu ne va face o
demonstrație de artizanat în sticle de pălincă. Îl așteptăm și pe meșterul olar Daniel Leș care ne va povesti
istoria olăritului tradițional și ne va arăta cum se transformă lutul într-un obiect de artă, după care vom lua
cina cu muzică live.
3 Mai- După micul dejun ne luăm rămas bun de la oaspeții noștri
Hotelul Magus este situat la 4 minute cu maşina de aeroportul din Baia Mare şi are vedere la munte, un restaurant à la
carte și facilităţi de banchet şi conferințe. Accesul la internet WiFi este gratuit în întreaga proprietate.
Camerele și suitele de la Hotelul Magus sunt izolate fonic şi au aer condiționat şi mobilier clasic, inclusiv paturi
tapițate. Toate unităţile sunt dotate cu TV cu ecran plat cu canale prin cablu și birou. Acestea au o zonă de relaxare,
unde oaspeţii se pot bucura de o băutură din minibarul disponibil contra cost. Camerele au baie privată cu articole de
toaletă gratuite și uscător de păr. Unele au vedere la munte sau la grădină.
Oaspeţii se pot relaxa în grădină sau pe terasă. Centrul de afaceri și serviciile de fax/fotocopiere sunt oferite la un cost
suplimentar, iar personalul de la recepție este disponibil nonstop. Parcarea privată este gratuită.

8

Se accepta animale de companie in camerele cu parchet (8 camere). Tariful este de 50 Lei/ animal
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HOTEL: Victoria 3*
Stațiune: Borșa, Maramureș
Paște 2021: perioada: 29 aprilie – 4 mai
Cazare (fără masă) – minim 3 nopți

308 dublă
330 tripla
407 apartament
374 camera de 4 persoane.
Nota: Mic dejun(suplimentar): 29 lei/persoană
Copii sub 4 ani au gratuitate la cazare dacă dorm in pat cu parintii dar platesc micul
dejun 10 lei/zi
Taxa de stațiune este 3 lei/persoana/zi se achită în ziua cazării
Hotelul Victoria*** este situat la 800 m distanta de stațiunea 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.
Facilități: restaurant 80 locuri, bar de zi 30 locuri, parcare iluminata si dotata cu
supraveghere video.
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Neptun
HOTEL: Doina 3*
Stațiune: Neptun
Paște 2021: perioada: 30 aprilie –3 mai
Tarife sejur 3 nopți
669 lei/sejur /persoană, în camera dublă
750 lei /sejur/camera single (o persoană)
1.500 lei/sejur /apartament ( 2 persoane).
In apartament se pot caza maxim 3 adulți sau 2 adulti + 2 copii, cu plata suplimentului aferent.
Apartamentul este format dintr-un dormitor cu pat matrimonial și living cu canapea extensibilă.
Oferta include:
 3 nopți de cazare cu pensiune completă
 Barbeque 1 Mai, platou întâmpinare Înviere, Prânz traditional de Paște, Vânătoare de ouă ciocolată
 Voucher SPA in valoare de 80 lei/persoană/sejur
Extra-beneficii!
 Hotel încălzit, cu acces direct în Restaurantul Doina, Centrul SPA și Policlinica Doina
 Acces gratuit la piscina interioară încălzită și sala de fitness
 Restaurant cu specific romanesc , muzica ambientală
 Camere pentru persoane cu dizabilități motorii
 Acces gratuit Club Hotel Doina (jocuri recreative: șah, table, rummy, bibliotecă)
 10% reducere la tarifele de recepție ale terapiilor individuale Spa.
 Transfer gratuit dus-întors la Slujba de Înviere - Biserica”Hramul Maicii Domnului” din Neptun
Restaurante deschise în perioada sărbătorilor: Restaurantele Ambasador si Doina din Neptun, Restaurant
Queen Elisabeth, vis-a-vis de Cazino Constanța.
 Plata se va face integral pana la data de 23.04.2021.
Tarife prelungire sejur:
- masa: 55 lei/pers./zi pranz sau cina bufet;
- cazare: conform tarif negociat cu agenția de turism
Facilități copii:
 0-3 ani: gratuitate la cazare și masă
 3-14 ani: achită supliment masa 215 lei/sejur 3 nopti, fără pat suplimentar
 3-14 ani: achită supliment 296 lei/sejur 3 nopti, cu pat suplimentar
 Peste 14 ani achită supliment cazare și masă 544 lei/sejur 3 nopți, pat suplimentar inclus.
 Nu este inclus suplimentul SPA pentru al treilea adult în apartament, 80 lei, care este opțional .
Program Sărbători:
Vineri
- check-in începând cu ora 10.30
- cina bufet ( include si preparate de post)
Sâmbătă
- mic dejun bufet 7.30-10.30
- prânz bufet
- cina barbeque 1 Mai
- platou Înviere (ouă roșii, cozonac, vin)
Duminică
- mic dejun 7.30-10.30
- prânz traditional de Paște (drob, caș proaspăt, ciorbă de miel, friptură miel, cozonac, pască,
200 ml vin roșu, apă, cafea ), Vânătoare ouă de ciocolată - copii
- cina bufet
Luni
- mic dejun bufet
- check-out / prelungire sejur la tarifele menționate
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HOTEL: Q Hotel 3*9
Stațiune: Neptun
Paște 2021: perioada: 30 aprilie –3 mai
Tip camera

Intervalul

Sejur 3
nopți/2persoane
360 ron

Camera Dublă
30.04 – 03.05.2021
Standard
Camera Dublă
30.04 – 03.05.2021
420 ron
Superior
• Oferta include TVA ,Cazare în cameră dublă pentru 2 persoane fără masă. Nu include taxa
de statiune
• Acces gratuit la : piscine , şezlonguri , parcare (în limita locurilor disponibile) .
•
- Hotel Q Neptun (fostul Hotel Albert) 3 stele este situat in zona de nord a statiunii Neptun, la
aproximativ 450 de metri de plaja si la cateva minute de mers pe jos de gara CFR.
Modernizat in doua etape, in anul 2013 si in anul 2015, Hotel Q pune la dispozitia turistilor doua corpuri
de cladire cu un total de 103 camere duble si apartamente, un restaurant, piscina pentru adulti si copii, loc
de joaca pentru cei mici. In jurul piscinei spațiul este amenajat cu sezlonguri si umbrele, oferite gratuit
turistilor.
Pentru servirea mesei, Hotel Q are in dotare un restaurant si o terasa in aer liber.
In zilele fierbinti de vara, oaspetii pot petrece timpul in jurul piscinei, relaxandu-se si servind bauturi
racoritoare si alcoolice la barul de la piscina.
Camerele hotelului Q sunt amenajate cu mobilier nou, mocheta, aer condiționat, televizor, bai cu dus si
minibar. Se ofera acces gratuit la internet wireless.

9

Este permis accesul cu animale de companie de talie mica , tarif 30 lei/zi
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Olimp
HOTEL: Majestic 3*
Stațiune: Olimp
Paște 2021: perioada: 30 aprilie –3 mai
Camera dublă cu mic-dejun inclus la tariful de 154 lei/noapte
Camera dublă cu pensiune completa la tariful de 319 lei/noapte ( pensiunea
completa nu conține bauturi alcoolice )
Condiții copii:
 Sub 10 ani gratuitate la cazare si mese, al doilea copil sub 10 ani are gratuitate la mese
si se achita obligatoriu pat suplimentar
 Între 10 – 14 ani neimpliniti achita 55 lei pensiune completa ( mic-dejun + pranz +
cina )
 Între 14 – 18 ani achita 110 lei pensiune completa ( mic-dejun + pranza + cina )
 Pat suplimentar - 28 lei/noapte
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Paltinis
Pensiunea: Alpin 3*
Stațiune: Păltiniș, jud. Sibiu
Paște 2021: perioada: 30 aprilie – 3 mai
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Pensiunea: Casa Alya 3*
Stațiune: Păltiniș, jud. Sibiu
Paște 2021: perioada: 29 aprilie – 4 mai
1550 lei /casă/ noapte, minim 3 nopți

Capacitate: 10 adulți și 2 copii în 5 spații de cazare
Va punem la dispoziție o vila de munte, situata la 500 m de Arka Park si 1,5 km de partiile de schi Arena Platos, Paltinis. Locația
este complet mobilata, cu bucătărie utilata complet ( aparate electrocasnice, vesela, tacamuri etc.), compusa din 5 dormitoare, 5
bai, living spatios cu semineu, curte cu gratar si ceaun, foisor. Internetul prin WiFi este gratuit in întreaga locatie, de asemenea tv
prin satelit toate canalele HD inclusiv HBO. Va punem la dispoziție prosoape, săpun, uscător de păr, șervețele de unica folosință,
dezinfectanti. Cafea si ceai oferite din partea casei. Acceptăm si plată cu tichete de vacanță. Locuri de parcare gratuite langa
proprietate. Chek-in 15:00 pm , chek-out 12:00 am. Capacitatea este de 10-12 persoane
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Hotel: Castelnor 4*
Stațiune: Păltiniș, jud. Sibiu
Paște 2021: perioada: 30 aprilie – 3 mai
Opţiuni de cazare/ tip cameră
STANDARD

SUPERIOR

DELUXE

SUITĂ

COPIL **

5432 lei
sejur 2 persoane

5723 lei
sejur 2
persoane

6014 lei
sejur 2 persoane

7178 lei
sejur 2 persoane

1528 lei
sejur

Toate pachetele includ:e

30 APRILIE
Check-in
Cină de bun venit
Open bar

incl

1 MAI
Mic dejun
Cină tradiţională românească
Open bar
Participare la slujba de înviere

2 MAI
Brunch tradiţional de Paște
Cină festivă de Paște
Open bar

3 MAI
Mic dejun
Check-out

3 nopți de cazare
cină de bun venit
cină tradiţional românească
brunch de Paște
cina festivă de Paște
muzică și open bar în fiecare seară
activităţi pentru copii
* Copiii de până la 6 ani beneficiază de gratuitate pe întregul sejur, dacă nu se solicită un pat suplimentar
în cameră.
** Pentru copiii între 6-14 ani se aplică tariful afișăt mai sus. (valabil pentru cameră dublă, ocupare 2
adulți, cu pat/canapea suplimentar/ă)
Pentru efectuarea rezervării este necesară achitarea unui avans de 50%.
Restul sumei de plată se achită până cel târziu la data check-in-ului.
Rezervările se fac în ordinea înscrierii, locurile sunt limitate.
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Pensiunea: Rafael 4*
Stațiune: Păltiniș, jud. Sibiu
Paște 2021: perioada: 30 aprilie – 3 mai
879,00 RON
(tarifele se percep pe persoana cu toate taxele incluse, copii insotiti de 2 adulți
beneficiază de reducere in funcție de vârsta, până in 5 ani au gratuitate)





Cazare in camera dublă, tripla, family suite la PENSIUNEA RAFAEL 4 margarete
Participare la slujba şi înconjorul Bisericii la Schitul din Păltiniş
Pensiune completă,
Participare la tradiţionala Slujbă de Înviere la Schitul din Păltiniş cu bufet pascal la intoarcerea de la
slujbă Dejun pascal şi Cină tradiţională din ziua de Paşte
 Foc de tabără.

Situată în Păltiniş, la o altitudine de 1.400 de metri, pensiunea Rafael oferă un restaurant care serveşte specialităţi româneşti. Are o grădină mare
cu o masă şi scaune din lemn, perfectă pentru a vă bucura de mese în aer liber.
Pensiunea este decorată în stil clasic Ludovic Filip. Camerele au TV LCD cu canale prin cablu şi o baie.
Complexul Arena Platoş, cu 5 pârtii de schi, este la 100 de metri de proprietate, în timp ce pârtia de schi Onceşti se află la 3 km. Lacul Gura
Râului este situat la 21 km de pensiunea Rafael.
La cerere, proprietatea poate organiza activităţi precum motocros, ciclism montan, plimbări cu rachete de zăpadă şi nordic walking. Oaspeţii pot
închiria biciclete şi echipament de schi de la pensiune.
Capacitate: 30 adulți în 12 spații de cazare
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Parcul Natural Bucegi
HOTEL: Peștera 4*
Stațiune: Parcul Natural Bucegi Cota 1610
Paște 2021: perioada: 30 aprilie – 3 mai
Dublă cu vedere la Foișor = 2012 lei/persoană
Dublă cu vedere la Babele = 2061/persoană
Dublă Executive cu vedere la Foișor = 2158 lei/persoană
Dublă Executive cu vedere la Babele = 2207 lei/persoană
Suită cu vedere la Foișor = 2474 lei/persoană
Suită cu vedere la Babele = 2522 lei/persoană
Executive Suite fără balcon = 2619 lei/persoană
Executive Suite cu vedere la Foișor = 2668 lei/persoană
Executive Suite cu vedere la Babele = 2716 lei/persoană
Apartamentul = 8585 lei
Suplimentul pentru copiii cu vârsta între 12-18 ani este de 480 lei
Pachetul include:
Vineri 30 aprilie
Cadouri pentru copii de la Iepuraș
16.00 Check – in
19.00 – 21.00 Cină – bufet
Sâmbătă 1 mai
8.00 -10.30 Mic dejun - bufet
13.00 -15.00 Prânz bufet
19.00 Cină - bufet
Slujba de Înviere la Mânăstirea Peștera Ialomiței
00.30 Gustare Tradițională la Șemineu
Duminică 2 mai
10.00 -13.00 Easter Brunch
16.00 -18.00 Atelier de creație
18.30 - 21.30 Cină – bufet
21.30 Foc de tabără
- bufetul liber prânz și cină include soft drinks, vinul casei, espresso
Rezervarea devine fermă în urma achitării unui avans de 40% din suma totală în termen de 5 zile de la data rezervării,
urmând ca diferența să se achite până la 10.04.2021.Neachitarea diferenței duce la anularea rezervării.Avansul nu se
restituie.
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Poiana Brasov
HOTEL: Alpin 4*
Statiune: Poiana Brasov
Paște 2021: perioada: 30 aprilie – 3 mai
1053 lei/persoană 1200 lei/persoană 1200 lei/persoană 1348 lei/persoană 1274 lei/persoană 1357 lei/persoană 1328 lei/persoană -

loc în cameră dublă eco CASA (ocupare 2 persoane)
loc în cameră dublă (ocupare 2 persoane)
loc în cameră junior eco CASA (ocupare 2 persoane)
loc în cameră deluxe (ocupare 2 persoane)
loc în apartament executive (ocupare 4 persoane)
loc în apartament superior (ocupare 4 persoane)
loc în apartament junior (ocupare 3 persoane)

Pachetul include:
 Cazare 3 nopți, mic dejun, Brunch Pascal și dejun festiv în ziua de Paște
 Acces piscină în aer liber, cu programare prealabilă
 Zonă de relaxare în aer liber pentru adulți și copii
Facilități copii:
 Gratuit cazare și masă pentru copiii până la 3 ani în cameră cu părinții
 123 lei/zi - supliment cu mic dejun
 240 lei mese copii 3 -12 ani
 465 lei mese copii >12 ani
 74 lei mic dejun expres - bufet
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HOTEL: Piatra Mare 4*
Stațiune: Poiana Brasov
Paște 2021: perioada: 30 aprilie – 3 mai
Cazare 2 persoane cu mic dejun tradițional de Paște
DBL = 267 lei/noapte
Opțional: Meniu prânz și cină Tradițională de Paște
 Prânz: 50 lei/persoană
 Cină: 65 lei/persoană
Piscina este inchisa; in restaurant se pot servi mese a la carte.
Info Hotel:
Situare: Hotel Piatra Mare ofera cea mai splendidă priveliște a stațiunii Poiana Brasov, fiind situat central, in cel
mai inalt punct al acesteia, la o altitudine de 1050 m.
Info: Hotelul dispunând de 5 săli de conferință dotate corespunzător, este un important reper in organizarea de
conferințe, prezentări, congrese, fiind gazda unora dîntre 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 turiștilor condiții de cazare la standarde 4 stele in 186 de camere spațioase, rămânând in continuare prîntre cele
mai confortabile hoteluri din stațiune. Toate camerele sunt utilate corespunzător clasificarii si mobilate cu articole din
lemn masiv, farmecul clădirii fiind sporit si datorita colectiei de arta autentică prezentata aici de catre proprietar.
Apartamentul Prezidential reprezintă punctul de atractie al turiștilor, acesta fiind situat la etajul 9, de unde se poate
savura intens splendidă panorama a masivului Postavaru.
Restaurant: Pentru servirea meselor sau a băuturilor si organizarea evenimentelor, turiștii pot opta pentru
restaurantul Smarald, restaurantul Topaz si Terasa sau Piano Bar-ul din grandiosul lobby al hotelului, punând astfel
la dispozitie peste 1000 de locuri in total.
Facilități: Pentru evenimentele corporate exista 8 săli de conferințe care pot gazdui un total de până la 2000 de
delegați, dotate cu absolut toate Facilitățile, astfel încât activitățile sa fie desfășurate cu succes.
Zona de relaxare asteapta turiștii sa beneficieze de piscina interioară 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, deschisa non-stop
Servicii cu plată: room service
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

119

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
Acceptăm VOUCHERE/CARD DE VACANȚĂ!

HOTEL: Silver Mountain Resort 3*10
Stațiune: Poiana Brasov
Paște 2021: perioada: 30 aprilie – 4 mai
3 NOPȚI

4 NOPȚI

CAZARE

PERSOAN
E

Camera dublă

2

2800
lei

3200 lei

Apartament 2camere
(dormitor + living )

3

3500
lei

4000 lei

PACHETUL INCLUDE:
Cazare cu demipensiune - mic dejun + pranz (oferta este valabilă începând cu data de 30 Aprilie)
Primire traditionala cu oua rosii, vin si cozonac in Noaptea Invierii.
Pranz Pascal in 2 Mai 2021, cu meniu traditional, program artistic si muzica Live.
Acces gratuit la SPA (piscina infinity exteriora incalzita, sauna umeda, sauna uscata, sala de
fitness) in limita locurilor disponibile.
- Politica copii: Primul copil 0-2 ani beneficiază gratuit de cazare si masa (fara pat suplimentar)
- Între 2-7 ani se achita 450 lei indiferent de sejur (include tot ce conține pachetul fara pat
suplimentar), dacă rezervarea este pe apartament beneficiază de canapea (neextensibilă)
- Între 7-12 ani se achita 600 lei (include tot ce conține pachetul), dacă rezervarea este pe apartament
beneficiază de canapea (neextensibilă)
- Peste 12 ani se taxeaza 800 lei (include tot ce conține pachetul + pat suplimentar), dacă rezervarea
- este pe apartament beneficiază de canapea (neextensibilă)

10

Se acceptă animale de companie de talie mică contracost 40 lei/zi
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HOTEL: Teleferic Grand Hotel 4*
Stațiune: Poiana Brasov
Paște 2021: perioada: 30 aprilie – 3 mai
Tarif/noapte
Single
Standard Double
Superior Double
Junior Suite
Junior Suite Premium
Deluxe Suite

30 aprilie – 3 mai
Sgl
Dbl
631
729
778
826
875
1071
1120
1267
1315
1707

Tarifele includ TVA (5%) si mic dejun bufet servit in restaurant. Gratuit - Wi-Fi si parcare. Taxa
salvamont si promovare 3 lei/persoana/noapte nu sunt incluse.
Tarifele sunt valabile pentru rezervari turisti individuali.
In camera dublă standard sau dublă superior se pot caza maxim 2 adulti si 1copil pana la 6 ani in pat cu
parintii.
Persoana extra in JS, JSP, DLX: 0-6 ani - gratuit, 6-12 ani- 49 lei/noapte, peste 12 ani – 98 lei/noapte.
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Praid
HOTEL: Altus Hotel & SPA 3*
Stațiune: Praid
Paște 2021: perioada: 28 aprilie – 5 mai
TARIFE CAZARE (includ micul dejun și accesul la SPA !!!)
Tarif/noapte
Regim SGL (1 pers. în DBL)/ noapte
Cameră DUBLĂ (2 locuri)/ noapte
Apartament 2 pers. (living+dormitor)/ noapte
A 3-a persoană în cameră (ad./ copil 12+)
A 3-a/ 4-a pers. (adult/ copil 12+) în apt
Copil 4-12 ani în cameră cu 2 adulți
Copil 4-12 ani în apt cu min. 2 adulți

360,00
440,00
520,00
+ 150,00/ pers
+ 170,00/ pers
+ 110,00/ copil
+ 130,00/ copil

Copil 4-12 ani în apt cu min. 2 adulți

+ 130,00/ copil

 Hotelul își rezervă dreptul de a modifica tarifele!






GRATUIT: copii 0 – 3,99 ani cu 2 ad. în cameră DBL (cu 2 locuri) sau cu 3/ 4 adulți în cameră TRPL/ apartamentsuită, fără pat suplimentar (max. 2 copii sub 4 ani/ cam sau apt)
Pt. copii în vârstă de 4 - 6 ani inclusiv, cazați peste capacitatea cam./ apt (MAX. 1 copil) fără pat suplimentar, se
achită contravalorea micului dejun bufet și a accesului la SPA (50,00 RON/ copil/ zi în timpul săptămânii, 60,00
RON/ copil/ zi în WEEKEND = vineri, sâmbătă)
TARIFELE INCLUD: CAZARE cu MIC DEJUN bufet (08:00 – 10:00), frigider, telefon, uscător de păr și cablu TVLED în cameră, încălzire/ climatizare (A.C.), ACCES nelimitat pe durata șederii la SPA (cf. orar de funcționare piscine cu apă dulce și apă sărată, bazin copii, jacuzzi, saună uscată, baie turcească cu aburi), acces Wi-Fi, parcare,
TVA, taxă de stațiune
ZIUA HOTELIERĂ: începe de la ora 16:00 P.M. şi se încheie cel târziu la ora 11:00 A.M.



*tarifele includ CAZARE cu MIC DEJUN bufet, mini-frigider, telefon, uscător de păr și cablu TV-LED în camera (2
buc. in apt), incalzire/ climatizare, ACCES la BAZINE între orele 09:00-21:00 (bazin relaxare cu apa sarata, piscina
apa dulce, jacuzzi, bazin pt. copii, acces Wi-Fi, parcare, TVA, taxă de stațiune



*checkin de la orele 16:00 P.M., checkout până la 11:00 A.M.



Momentan (in weekend DOAR pt. turiștii cazati in hotel), centrul SPA functioneaza partial (de ex. saunele sunt
inchise!) si cu anumite restrictii de capacitate/ masuri de protectie, dezinfectie si aerisire periodica, etc. Pt. turiștii
proprii ai hotelului se asigura acces la bazin de relaxare cu apa sarata, piscina cu apa dulce, jacuzzi si bazin pt. copii.
Suplimentar se mai poate solicita sedinta de masaj (cu programare, cost suplimentar).




Servicii NEINCLUSE in tarife/ calculatie:
- halat/ prosop/ papuci de baie pt. SPA (turiștii isi asigura aceste articole fie pe cont propriu, fie se inchiriaza/
achizitioneaza de la receptie contra-cost)
- bilete de vizitare/ abonament de acces (intrare zilnica min. 5 zile consecutive, 1 sedinta/ zi) la Salina Praid (se
achizitioneaza de la caseria salinei)
- servicii de masaj (contra-cost, cu programare funcție de disponibilitatea maseurului) - se achita la receptie
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Pensiunea: Pensiune Agroturistică 3* Praid
Stațiune: Praid
Paște 2021: perioada: 28 aprilie – 5 mai
SERVICII
Cazare fara masa
Cam. SGL /pers / noapte
Apart. SGL /pers/ noapte
Loc în DBL /pers/ noapte
Loc în apart/pers/ noapte

1-3 nopți
conf.
125
140
80
90

lux
135
150
85
95

peste 4
nopți
conf lux
120 130
135 145
75
80
85
90

Camerele conf. si lux dispun de aceleaşi dotări, diferenţa constă în faptul ca cele de categoria conf. sunt situate la etajul II.
În cazul camerelor double pentru paturi suplimentare se plăteşte 50 % din preţurile afișăte, respectiv în cazul apartamentelor 80
%.
Gratuităţi şi discount - uri :
Între 1-3 nopţi tariful include cate o sedinta de jakuzzi, fitness si o sedinta de sauna la minin.4 persoane
În cazul familiilor cu 4 membri cazarea persoanei a 4-a este gratuită.
Gratuităţi pentru copii : până la vârsta de 3 ani cazarea este gratuită, între vârstele de 3 - 10 ani copii beneficiază de o reducere de
50 % .
Tarifele camerelor includ TVA. Nu includ taxa turistică , calculată pe persoană doar pentru prima zi de şedere, valoarea acestuia
fiind de 3 % al tarifului la cazare.
Pensiunea oferă servicii suplimentare , sauna ,masaj , cabinet medical, sală de conferinţă. Se poate solicita contracost si mic dejun
la prețul de 25 ron/pers.
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Predeal
HOTEL: Atrium Mountain View 4* & Atrium Panoramic Hotel &
Spa 4*
Stațiune: Predeal
Paște 2021: perioada: 30 aprilie – 3 mai
TARIFE EARLY BOOKING
•
3 nopți de cazare

camera dubla 1199 lei/sejur
apartament 1399 lei/sejur
politici de cazare pentru a 3-a, a 4-a persoana:
copiii 02 – 12 ani achita 250 lei/sejur
copiii 12 - 18 ani achita 350 lei/sejur
18 + ani achita 450 lei/sejur
Pachetul include:
 cazarea cu micul dejun
 primirea dupa inviere cu produse traditionale
 cina cu muzica live in seara de 02.05.2021 (in funcție de conditiile meteo, pe terasa
restaurantului pregatim mielul la protap)
 dispunem de loc de joaca pentru copii
 contra cost-biliard, jacuzzi si sauna (piscina, in cazul in care o sa avem permisiunea sa o
deschidem)

124

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
Acceptăm VOUCHERE/CARD DE VACANȚĂ!

HOTEL: Cabana Vanatorilor 3*
Stațiune: Predeal
Paște 2021: perioada: 30 aprilie – 4 mai
CAMERA DUBLĂ
DEMIPENSIUNE
CAZARE 3 NOPȚI

MASA FESTIVA
PAȘTE
APARTAMENT (2 PERS.)

TARIF

1570 LEI

DEMIPENSIUNE MASA FESTIVA
TARIF
1720 LEI
PAȘTE
CAZARE 3 NOPȚI
 Tarifele sunt exprimate in lei
 Micul Dejun, Taxa Salvamont si T.V.A. sunt incluse in tarif
 Copii sub 6 ani au GRATUITATE dacă dorm in pat cu parintii
 Costul unui pat suplimentar, atat la camera dublă cat si la apartament, este de
60 Lei / noapte / persoana – Micul Dejun inclus
 Tarifele pot suferi modificari
CAMERA DUBLĂ
DEMIPENSIUNE
CAZARE 4 NOPȚI

MASA FESTIVA
PAȘTE
APARTAMENT (2 PERS.)

DEMIPENSIUNE

MASA FESTIVA
PAȘTE

TARIF

1920 LEI

TARIF

2120 LEI

CAZARE 4 NOPȚI
 Tarifele sunt exprimate in lei
 Micul Dejun, Taxa Salvamont si T.V.A. sunt incluse in tarif
 Copii sub 6 ani au GRATUITATE dacă dorm in pat cu parintii
 Costul unui pat suplimentar, atat la camera dublă cat si la apartament, este de
60 Lei / noapte / persoana – Micul Dejun inclus
 Tarifele pot suferi modificari
Pachetul conține:
3/4 nopți 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

125

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
Acceptăm VOUCHERE/CARD DE VACANȚĂ!

HOTEL: Carmen 4*
Stațiune: Predeal
Paște 2021: perioada: 29 aprilie – 4 mai
Minim 3 nopți
Structura

Tarif de contract/RON/noapte
Camera
DBL

Loc in
DBL

Camera
SGL

Camera dublă 4*

325

163

259

Camera dublă 3*
Duplex 4*

253

127

202

Apartament 4*

512

Apartament 3*

435

512

Tarifele de cazare includ micul dejun bufet suedez.
Tarifele de cazare nu includ “Taxa salvamont, dezvoltare turistica si infrumusetare stațiune” * in valoare de 3
lei/persoana/noapte.
*Tariful taxei poate fi modificat in funcție de hotararile Consiliului Local Predeal.
Tarifele includ accesul la centrul SPA (piscină, jacuzzi, sauna, sala de fitness), acces liber si nelimitat la internet WIFI, parcare gratuita in limita locurilor disponibile.
Check-in ora 14:00 / Check-out ora 12:00.
Accesul cu animale de companie nu este permis.
Facilități copii:
 Copiii cu varste între 0 – 6.99 ani beneficiază de gratuitate la cazare, in camera cu parintii, fara pat
suplimentar, mic dejun gratuit.
 Copiii cu varste între 7 – 13.99 ani beneficiază de gratuitate la cazare, in camera cu parintii, fara pat
suplimentar, achita mic dejun - 40 lei/zi.
 Patut bebe (0-2 ani) gratuit, in limita disponibilitatii.
 Pat suplimentar - 90 lei/noapte (include micul dejun).
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HOTEL: Draga Maria 3*
Stațiune: Predeal
Paște 2021: perioada: 30 aprilie – 4 mai
Early Booking
Cameră la mansardă
Cameră fără balcon
Cameră cu balcon

850 RON/persoană
990 900 RON/persoană
1060 950 RON/persoană
930

Tarifele reduse sunt exprimate în Ron/persoană/sejur și sunt valabile până la 31.03.2021
În cazul în care nu se poate efectua sejurul din cauza Covid 19 garantăm rambursarea banilor!
Pachetul include:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

4 zile/3 nopți de cazare cu demipensiune
Întămpinarea oaspeţilor cu şunculiţă şi afinată
Cină câmpenească cu gratar în aer liber de 1 Mai acompaniat de muzică şi voie bună
Bufet în noaptea de Înviere cu ouă roşii, preparate tradiţionale, cozonac şi vin
Masă festivă de Paşte garnisită cu bucate specifice
Băuturile (apă, afinată, țuică, vinul casei) în cadrul meselor festive
Foc de tabără cu vin fiert şi ciocolată caldă în atmosferă de poveste
Activităţi recreative: panou escaladă, tiroliană, tir cu arcul, vânătoarea de ouă
Atelier creativ de Paște pentru copii
Sosirea Iepurașului: surprize pentru copii
Late check-out

Reduceri / Suplimente
●
●
●
●

copiii 0-6 ani beneficiază de gratuitate în cameră cu 2 adulţi (fără pat suplimentar sau masă);
copiii 7-14 ani cazaţi în cameră cu 2 adulţi cu pat suplimentar și masă – reducere 50 % din tariful de adult;
copiii peste 14 ani sau al treilea adult în cameră, cu pat suplimentar și masă - reducere 30% din tariful afișăt;
pentru cameră single se achită supliment de 50% din tariful afișăt.

Condiții de plată
●
●

avans 50% la inscriere;
diferenta pana la 31.03.2020 pentru tarifele reduse early booking.
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HOTEL: Elexus 4*
Stațiune: Predeal
Paște 2021: perioada: 30 aprilie – 3 mai
Tip camera

Sejur 3
nopți
3250 lei
Dubla
3850 lei
Dubla Garden
4900 lei
Apartament (3 pers)
5450 lei
Apartament deluxe (3 pers)
2150 lei
Single
Early Booking – 10% pentru rezervarile pȃnă la 15.04.2021 din tabelul de mai sus
Oferta include:
 Trei nopți de cazare cu mic dejun
 Primire cu oua rosii, cozonac si vin in Noaptea de Inviere
 Cina Pascala – Restaurant Noir
Hotel Elexus este fostul Hotel Predeal, fondat in 1963. Isi datoreaza notorietatea serviciilor si dotarilor, si acum la acelasi nivel.
Camerele sale de 4 stele, recent renovate si modern decorate, sunt pregatite sa-si primeasca oaspetii.
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HOTEL: Elexus Boutique
Stațiune: Predeal
Paște 2021: perioada: 30 aprilie – 3 mai

Tip camera

Sejur 3 nopți

Dubla standard
Dubla superioara
Junior Suite ( 3 persoane )
Apartament ( 3 persoane )
Single

2150 lei
2550 lei
3150 lei
3600 lei
1250 lei

Pachetul include :
 Trei nopți de cazare cu mic dejun
 Primire cu oua rosii, cozonac si vin in Noaptea de Inviere
 Gustare traditionala servita in gradina Restaurantului Robinson in ziua de Paste ( incepand cu
ora 17:30 )
 Cina traditionala de Paste
Elexus Boutique este fostul Hotel Robinson. Din 1926 a fost o prezenta constanta pe harta turismului de pe
Valea Prahovei.
Numele hotelului s-a schimbat in 2020, dar prin confort si calitatea serviciilor oferite atrage in continuare
mii de turisti.
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HOTEL: Eden Grand Resort 3*11
Stațiune: Predeal
Paște 2021: perioada: 30 aprilie – 3 mai
ALL INCLUSIVE
CLĂDIREA PRINCIPALĂ EDEN
Cameră dublă Eden
Apartament
Apartament cu hidromasaj
Apartament deluxe cu șemineu

2662 lei / pachet / 2 pers
2905 lei / pachet / 2 pers
3196 lei / pachet / 2 pers Duplex
2905 lei / pachet / 2 pers
3832 lei / pachet / 2 pers

EDEN 1 | EDEN 2 | EDEN 5
Cameră dublă Economy
persoane)
Garsonieră
Cameră dublă Forest
Economy cu balcon

1936 lei / pachet / 2 pers Suită (4
3390 lei / pachet / 4 pers
2905 lei / pachet / 2 pers
2662 lei / pachet / 2 pers Dublă
2420 lei / pachet / 2 pers

EDEN 3 | EDEN 4
Cameră dublă Economy
dublă Forest
Economy Plus

1936 lei / pachet / 2 pers. (Eden 3-4) Cameră
2420 lei / pachet / 2 pers. (Eden 3) Dublă
2226 lei / pachet / 2 pers. (Eden 3)

Pentru înscrierile timpurii, achitate integral până la data de 10 martie 2021, se acordă un discount de 10% din pachetul de servicii.
PACHETUL INCLUDE:
-Servicii de cazare și masă in regim all- inclusive 3 nopți in perioada 30.04.2021 (intrare cu cină) - 03.05.2021 (ieșire cu mic dejun) + 2 nopți de
cazare cu mic dejun, 1 noapte inainte de perioada pachetului (29 Aprilie) si 1 noapte după perioada pachetului (03 Mai);
-Pachet de băuturi alcoolice și non-alcoolice, conform conceptului;
Gustare specifică de Paște, meniu prestabilit cu specialităţi românești ca la mama acasă. (Ouă roșii, drob tradiţional de miel, pește, legume
proaspete, cozonac de casä, vin roșu)
~ Pentru masa festivă de Paşte, din data de 02 Mai, meniul este prestabilit, nu este bufet .
(Borș de miel, pulpă de miel la tavä cu garnitură specifică, stufat, pască și cozonac de casă)
Atmosfera va fi întreţinută de formaţie de muzică live-ambientala pe durata programului.
~ Pentru copiii cuminţi iepurașul va sosi cu cadouri și multe surprize!
~ Atelier Pascal de Incondeiat ouă pentru copii;
~ Tichet acces gratuit la DINO PARC RÂȘNOV;
-Tichet acces gratuit la ZOO BRASOV.
~ BONUS! O masă câmpenească la iarbă verde In ziua plecării (dupä check-out);
~ 1 tură de tiroliană inclusă, după check-out (dacă condiţiile meteo permit).
MENŢIUNI:
~ Pentru a treia persoana adultă (de la14 ani împliniți) in cadrul apartamentelor, garsonierelor și duplexurilor, se plătesc suplimentar 728 lei
/pachet, in regim all-inclusive.
~ Apartamentele, garsonierele şi duplexurile nu se adresează la 4 persoane adulte.
~ In camerele duble se pot caza 2 persoane adulte și un copil până la maximum 10 ani neîmpliniți, in pat cu parinţii, acesta beneficiind In mod
gratuit de regimul all inclusive, plus masa festivă inclusă(copie certificat de naștere). In cadrul apartamentelor, garsonierelor și duplexurilor se
pot caza 2 persoane adulte și maximum 2 copii până In 10 ani neîmpliniți, copiii beneficiind in mod gratuit de regimul all inclusive, plus masa
festivă inclusă (copie certificat de naștere).
~ Copiii cu varste între 10 și 14 ani, achită 364 LEI, beneficiind de regimul all-inclusive plus masa festivă, fiind cazaţi In cameră cu părinţii.
~ Este interzis accesul cu animale în incinta resortului.
Dispunem de pensiune canina- EDEN PET HOTEL-unde putem oferi cazare pentru patrupezi.
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Nu se acceptă animale companie camera, dar pensiune canina- EDEN PET HOTEL-unde putem oferi cazare pentru
patrupezi
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Aparthotel: Hera 3 *12
Stațiune: Predeal
Paște 2021: perioada: 30 aprilie – 5 mai
Minim 2 nopți
garsoniera – 400 lei/noapte cazare cu mic dejun/2 pers
apartament- 550 lei/noapte cazare cu mic dejun/2 pers
Politica copii :
 1 Copil sub 6 ani beneficiază de gratuitate;
 al 2 lea copil sub 6 ani se achita 30 lei/noapte cazare cu mic dejun;
 1 Copil cu vârsta cuprinsă între 6-11 ani se achita 60 lei/noapte cazare cu mic dejun;
 1 Copil cu vârsta cuprinsă între 12-17 ani se achita 80 lei/noapte cazare cu mic dejun;
 Al 3 lea adult se achita 100 lei/noapte cazare cu mic dejun;
 Al 4 lea adult se achita 100 lei/noapte cazare cu mic dejun;
!!! Mentionam ca piscină si saunele sunt inchise pe o perioada nedeterminata (motiv pandemie si
totodata renovare).
Restaurantul Hotelului Hera este functional si deschis între orele 08:30-10:30 Mic dejun si
12:00-21:30 alte mese . Se poate aloca fișă cont de orice valoare se doreste.
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Se acceptă animale de companie de talie mică contracost
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Vila: Hera Luxury 4*
Stațiune: Predeal
Paște 2021: perioada: 30 aprilie – 5 mai
Minim 2 nopți
camera dublă – 400 lei/noapte cazare cu mic dejun/2 persoane
350 lei/noapte cazare fara mic dejun/2 persoane;
regim single se scade 50 lei din fiecare tarif din camera dublă;
apartament (mansardat,dormitor si living cu canapea neextensibilă)-maxim 3 persoane;
tarif 450 lei/noapte cazare cu mic dejun/2 persoane
tarif 400 lei/noapte cazare fara mic dejun/2 persoane;
a 3 a persoana 100 lei/noapte cazare cu mic dejun sau 80 lei/noapte fara mic dejun;
!!! Mentionam ca piscină si saunele sunt inchise pe o perioada nedeterminata (motiv pandemie si
totodata renovare).
Vila Hera Luxury se află în Predeal şi oferă grădină şi terasă. Pensiunea este la aproximativ 1,8 km de pârtia
de schi Clăbucet şi la 1,9 km de pârtia de schi Poliştoaca. Oaspeţii beneficiază de acces gratuit la piscină şi
sauna Hotelului Hera. Accesul include prosop şi halat. Hotelul Hera se află la 300 de metri de proprietate.
Unităţile de cazare ale pensiunii au TV cu ecran plat. Toate camerele au baie privată, iar unele au şi balcon.
Zilnic se oferă un mic dejun tip bufet.
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HOTEL: Rozmarin 4*13
Stațiune: Predeal
Paște 2021: perioada: 30 aprilie – 4 mai
(3 NOPȚI+ 1 GRATIS)
Cazarea în camera dublă 1200 lei/ persoană/ sejur
Cazarea în apartament 1500 lei/ persoană/ sejur
Pachetul include:
30.04.2021- Cină bufet suedez
01.05.2021- Mic dejun bufet suedez
-Cină bufet suedez
02.05.2021- Mic dejun bufet suedez
-Prânz BBQ (foc de tabără, miel la proțap, muzică live)
-Cină festivă cu muzică live
03.05.2021- Mic dejun bufet suedez
04.05.2021- Mic dejun bufet suedez
Prețuri speciale pentru copii:
Copiii până în 12 ani beneficiază de gratuitate la cazare în pat cu părinții
Copiii peste 12 ani 399 lei/ sejur
Pat suplimentar 200 lei/ sejur
Băuturi incluse în pachet: sucuri gama Coca-Cola, sucuri fără acid, apă minerală/plată, vin alb/
roșu/ rose, țuică/ vișinată/ afinată, bere draft.
Facilități:
 Acces gratuit la fitness și saună
 Acces nelimitat la internet wi-fi
 Parcare gratuită
Discount 10% pentru mesele servite la a la carte.

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.
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Acceptă animale de companie
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Rasnov
Casa: Casa Dacica
Stațiune: Râșnov
Paște 2021: perioada: 30 aprilie – 3 mai
Tipul Camerei
3 nopți
4 nopți
5 nopți

Tarif/noapte*
1430 RON
1300 RON
1235 RON

* In intervalul 30.04-03.05, casa se inchiriaza integral, unui singur grup de max 13 persoane si Puteți alege
data intrarii.
.

Casa ofera 13 locuri de cazare astfel: 1 apartament la parter si 1 camera cvadrupla, 1 camera tripla,
2 camere duble si 1 camera dublă cu balcon, la etaj, completate cu un living cu semineu, o baie de serviciu
si o bucatarie complet utilata, in care modernul cu traditionalul se imbina armonios. Casa dispune de
incalzire cu centrala proprie pe gaz, centrala pe lemne si apa calda si caldura non-stop. Apartamentul este
prețabil si persoanelor cu disabilitati, avem rampa de acces, iar baia este dotata cu suporti speciali. Paturile
au saltele noi cu spuma memorie si perne hipoalergenice.
Toate camerele au bai proprii cu cabina de dus cu dus reglabil, uscator de par, articole de baie. Oaspetii
nostri au la dispozitie 3 porturi internet WiFi gratuit si nelimitat, parcare supravegheata video, terasa
acoperita cu Facilități gratar, automat cafea cu 14 sortimente (cafea, ciocolata calda, ceai). Oferim oaspetilor
nostri lemnisoare pentru aprins gratarul si sugestii privind obiectivele de vizitat in zona. Pentru relaxare,
oferim oaspetilor jocuri de societate: jocuri de rummy, table, carti, sah etc.
Locul de joaca este la numai 200m, parcurile de pe Promenada Sissi, acolo unde este si Restaurantul La
Promenada, la care oferim card cu discount de 5%. Totodata se poate achita orice masa cu tichete/card de
vacanta la noi si se serveste masa la restaurant. Putem asigura mic dejun in regim catering la cerere.
In ceea ce priveste masurile de securitate, avem afise de informare cu privire la distantarea sociala, purtarea
mastii, folosirea covorasului cu dezinfectant la intrare si obligativitatea dezinfectarii mainilor la dozatorul
cu senzor de la intrare. Dezinfectant se gaseste si in receptie, in bucatarie sau in camere, pe terasa, precum si
un termometru digital non contact in receptie pentru masurarea temperaturii la check in.
Pentru check in, va intra o singura persoana in receptie pentru inregistrare iar cheia se va afla in usa,
dezinfectata.
Pentru dezinfectarea suprafetelor, a spatiilor interioare si exterioare, folosim dezinfectantul biocid Surfanios
si Lampa cu Ultraviolete UVC Germicida CF38UVC cu ozon.
Accesul in bucatarie este limitat la 4 persoane sau o familie, spațiul dîntre mese fiind de 1,5 metri. Masa va
putea fi servita in mod exceptional in camera, inclusiv pe terasa, in self catering sau catering, existand
restaurante ce asigura acest serviciu in Rasnov. Vesela se igienizeaza si dezinfecteaza cu Biclosol
(cloramina) NUMAI in masina de spalat vase din bucatarie. Se limiteaza gatitul preparatelor de lunga durata
in bucatarie pe durata pandemiei pentru a putea facilita accesul tuturor la bucatarie.
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Vila: OZONE Villa by Davidoff și CUMOANA LAKE
Stațiune: Râșnov
Paște 2021: perioada: 29 aprilie – 4 mai
OZONE Villa by Davidoff
6-8 persoane
PACHET 3 nopți - 4390 lei/vilă
Cadouri de la Heineken incl.
Platou cu prajituri incl.
Palinca din partea casei
DAVIDOFF Caffee bar incl
CUMOANA LAKE
10 - 12 persoane
PACHET 3 nopți - 5199 lei/vilă
Cadouri de la Heineken
Platou oua rosii
Palinca din partea casei
Cozonaci din partea casei
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Hotel: Hotel Radsor
Stațiune: Râșnov
Paște 2021: perioada: 29 aprilie – 4 mai
Minim 3 nopți
Tip camera*
Camera dublă standard
Camera dublă cu fotoliu in
camera
Apartament cu 2 camere
Camera cu o canapea
extensibilă

Tarif cazare + mic dejun
340 lei
370 lei
480 lei
390 lei

*Tarifele includ mic dejun! Pentru copii de
6 ani si peste sunt suplimentari 20 lei pe zi pentru micul dejun, exceptie face apartamentul unde
tariful include 3 persoane la micul dejun, suplimentar mic dejun al 4 lea adult 40 mic dejun
Situat în Râșnov, la 400 de metri de liftul panoramic de la cetatea Râșnov, Hotelul Radsor**** are o
grădină și o terasă. Restaurantul hotelului servește preparate din bucătăria mediteraneană și europeană.
Camerele hotelului sunt luminoase și au TV cu ecran plat și balcon, iar unele oferă vedere la munte
și la cetate. De asemenea, camerele au frigider, precum și facilități de cafea și ceai.
Oaspeții pot admira împrejurimile minunate în timp ce navighează pe internet, aceștia având la
dispoziție WiFi gratuit în întreaga proprietate. Hotelul are recepție cu program nonstop și un loc de joacă
pentru copii.
Atracțiile din zonă includ Peștera Valea Cetății, aflată la 1 km de proprietate. Stațiunea Poiana
Brașov este situată la 10 km, iar orașul Brașov se află la aproximativ 25 de minute de mers cu mașina.
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Sangeorgiu de Mureș
HOTEL: Apollo Wellness Club 3*/4*
Stațiune: Sângeorgiu de Mureș
Paște 2021: perioada: 29 aprilie – 03 mai
Pachet 3 nopţi
Camera double 3*** - 870 lei/adult/sejur
Camera double 4**** 975 lei/adult/sejur







Copil până la 5 ani – gratuit (dacă nu se solicita pat suplimentar)
Copil 5 – 12 ani fara pat suplimentar – 290 lei/sejur (cu buget masa copil)
Copil 5 – 12 ani in pat suplimentar – 410 lei/sejur (cu buget masa copil)
Copil 12 – 18 ani in pat suplimentar – 550 lei/sejur (cu buget masa adult, fara buget wellness)
Al 3-lea adult (>18 ani) în pat suplimentar- 630 lei/sejur
Supliment single 270 lei/pachet

Pachet 4 nopţi
Camera double 3*** - 1 096 lei/adult/sejur
Camera double 4**** - 1236 lei/adult/sejur







Copil până la 5 ani – gratuit (dacă nu se solicita pat suplimentar)
Copil 5 – 12 ani fara pat suplimentar – 370 lei/sejur (cu buget masa copil)
Copil 5 – 12 ani in pat suplimentar – 530 lei/sejur (cu buget masa copil)
Copil 12 – 18 ani in pat suplimentar – 700 lei/sejur (cu buget masa adult, fara buget wellness)
Al 3-lea adult (>18 ani) în pat suplimentar- 780 lei/sejur
Supliment single 360 lei/pachet

Oferta include:
 Mic dejun bufet
 *Prânz Câmpenesc în Paradisul Verde ~ 01.05.2021 (*în caz de vreme favorabilă, la tariful de 60
lei/adult și 30 lei/copil 5-12 ani, care se va scădea din bugetul de masă)
 Prânz Pascal bufet ~ 02.05.2021
 Buget de masă de 60 lei/adult/zi și 30 lei/copil 5-12 ani/zi
 Buget wellness 80 lei/adult/sejur
 Acces la Centrul SPA (piscină pentru înot, bazin cu apă sărată, sauna uscată, infrasauna, sala de
fitness) între orele 08:00-12:00 și 17:00-21:00
 Parcare (gratuit)


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, prîntre 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 condiționat şi beneficiază de
balcon şi de acces gratuit la internet WiFi. Unele camere sunt de 3 stele.
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Sarata-Monteoru
HOTEL: Caprice Monteoru 3*
Stațiune: Sarata-Monteoru, jud Buzău
Paște 2021: perioada: 30 aprilie – 03 mai
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HOTEL: Complexul Turistic Magura 3*
Stațiune: Sarata-Monteoru, jud Buzău
Paște 2021: perioada: 29 aprilie – 05 mai
Cazare (fără masă) – minim 2 nopți
TIP CAMERA

29-04.05.05

duble standard

200ron

dublă superioara

220ron

dublă executiva

250ron

twin standard

200ron

twin executiv

220ron

apartament

300ron

pat suplimentar

30

Camera dublă superioara - camera mansardata, etaj 4, velux,fara balcon, cabina dus, tv.
Camera dublă executiv - Camera spatioasa, dotata cu cada, balcon, ac, tv.
Camera twin executiv - Camera spatioasa, dotata cu cada, balcon, ac, tv.
Camerele standard – acestea sunt dotate cu cada, balcon, ac.
Apartament - acesta este format din doua camere, dotat cu cabina dus / cada, balcon, ac.
Unele camere sunt dotate cu canapea extensibila, se taxeaza cu 30 ron inclusiv si la apartament.
Tarifele prezentate mai sus NU includ micul dejun, acesta se serveste "a la carte" in cadrul complexului, la fel ca si celelalte mese.
Politica hotelului nostru este ca rezervarile sa fie pentru minim doua nopți de cazare pe weekend, Paste, 1 Mai .
Momentan, Centrul Spa este inchis din motive independente de noi, speram ca din 1 aprilie sa fie functionabil.
ALTE FACILITĂȚI:
Acces centrul spa este contra-cost,tarifele fiind urmatoarele:
- ADULȚI 40 Ron/pers (sunt incluse in preț‚halatul, papucii si prosop)
- COPII 5-14 ANI 20 Ron/pers (este inclus in preț, prosopul)
- COPII 14-18 ANI 40 Ron/pers (sunt incluse in preț halatul, papucii si prosop)
-TEREN MULTI SPORT acces gratuit prima ora, apoi 50RON/ORA.
- CURTE INTERIOARĂ CU FOISOR, TERASA ACOPERITA SI DESCOPERITA PENTRU SERVIREA MESEI.
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Sibiu
HOTEL: Hilton 5*
Statiune: Sibiu
Paște 2021: perioada: 30 aprilie – 03 mai
1269 lei/persoană/sejur
Copiii până la 12 ani au gratuitate
Copiii 12-18 ani achită 50% din tariful unui adult
Supliment single – 245 lei
Supliment Royal Sute – 294 lei
Supliment Executive Suite – 392 lei
Cazare în camera dublă cu mic dejun inclus
Bufet de Înviere și Brunch de Paște
Spațiu de joacă pentru copii în aer libere
Internet gratuit
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Sinaia
HOTEL: Carpathia 4*
Statiune: Sinaia
Paște 2021: perioada: 30 aprilie – 04 mai
Pachet
Pachet
3 nopți
4 nopți
(2persoane)
(2persoane)
Camera dubla
2600 LEI
3000 LEI
Apartament
3450 LEI
4600 LEI
EARLY BOOKING: Pachetul include reducerea pentru Inscrieri Timpurii pentru rezervarile efectuate
pana la 15.04.2021
Primire traditionala cu ou roșii, vin si cozonac în Noaptea Învierii;
Cina Pascala in 2 Mai 2021, cu meniu traditional, program artistic si muzica LIVE.
Parcare in limita locurilor disponibile, ca alternativa este parcare vis-a-vis cu plata la prețul de 10ron/zi
Acces GRATUIT centru SPA (piscina, sauna, salina)- in funcție de regulile COVID-19 impuse la
momentul respectiv , 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 410lei/copil/sejur. Prețul include cazarea
in camera parintilor si
serviciile de masa-fara pat suplimentar.
* Copiii Intre 7 - 12 ani se achita tariful de 600 lei/copil/sejur.
Prețul include cazarea in camera parintilor si serviciile de masa si pat suplimentar.
* Copiii peste 12 ani si adultii achita 800 ron/sejur,include masa si pat suplimentar(pat pliant).
* SPECIAL pentru copii:
Cina Pascala, petrecere cu Iepurasul Pascal, jocuri, muzica ,activitati.
Oferta este valabila incepand cu 30 aprilie 2021 in limita locurilor disponibile si se supune anumitor
termeni si conditii.
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 funcție de
disponibilitate, dar vizavi este şi o altă parcare publică cu plată.
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HOTEL: Bucegi 3*
Stațiune: Sinaia
Paște 2021: perioada: 30 aprilie – 03 mai
Tip Camera

Tarif / Pachet

Camera Dublă Standard in regim Single
880 lei
Camera Dublă Standard
1100 lei
Apartament Clasic
1550 lei
Supliment a 3-a persoana in Apartament Clasic
400 lei
Apartament Executiv
1700 lei
Supliment a 3-a persoana in Apartament Executiv
460 lei
Supliment a 4-a persoana in Apartament Executiv
400 lei
Copiii cu vârsta cuprinsă între 6 si 12 ani
250 lei
* Copiii cu vârsta cuprinsă între 0 si 6 ani beneficiază de gratuitate la cazare, in camera cu parintii,
si mic dejun
* Pentru copiii cu vârsta curpinsa între 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 nopți 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
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HOTEL: Excelsior 3*
Stațiune: Sinaia
Paște 2021: perioada: 29 aprilie – 04 mai
EXCELSIOR BOUTIQUE HOTEL***

Pachet 3 nopți

Pachet 4 nopți

Pachet camera single
1012
1287
Pachet camera dublă standard
1364
1694
Pachet apartament*
2211
2706
* In apartament se pot caza maxim 3 adulți sau 2 adulți cu 2 copii până la 12 ani ( copiii vor avea aceleasi
servicii incluse , dar meniurile vor avea jumatate de portie )
Pachetul de servicii include:
 3 sau 4 nopți de cazare cu mic dejun bufet suedez**, in funcție de pachetul ales
 Dejun traditional de Paste **
 taxele locale
**Micul dejun si dejunul traditional de Paste se servesc in cadrul restaurantului Palace ( situat la 100m
distanta de hotel)
Confirmarea rezervarilor se face cu plată anticipata a 50% din valoarea pachetului ales in termen de 5 zile de
la comanda ferma , diferenta urmand a fi achitata până la data de 15.04.2021. Dupa aceasta data rezervarile se achita
integral in momentul confirmarii. In caz de anulare a rezervarii , sumele achitate in avans nu se returneaza.
Hotelul Excelsior Boutique 3* este situat in centrul stațiunii Sinaia vis-a-vis de parcul Dimitrie Ghica. Scopul
hotelului este de a oferi servicii confortabile , de a satisface dorintele oaspetilor , astfel încât sa revina in hotel si sa il
recomande si altor clienti !
Dincolo de eleganta care o emana , hotelul beneficiază 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: Mara 4*
Statiune: Sinaia
Paște 2021: perioada: 30 aprilie – 03 mai
3 nopți

Single - 990 lei/camera
Standard - 1320 lei/camera
Duplex - 1380 lei/camera
Deluxe - 1620 lei/camera
Junior Suite - 1695 lei/camera
Senior Suite - 1845 lei/camera
Pachetul include:
 Cazare 3 nopti, cu mic dejun inclus
 1 mai – Primirea tradițională în noaptea de Înviere cu ouă roșii, cozonac, pască și vin. Biserica Sf. Andrei
este situată la 300 m de Hotel.
 2 mai – Prânz de sărbătoare în prima zi de Paște
 Relaxare la piscina exterioară
 Parcare pazita, gratuita in limita locurilor disponibile
Suplimente
 Pentru copiii pana la 7 ani cazare este gratuita in aceeasi camera cu parintii si toate serviciile de masa sunt
incluse, daca nu se solicita pat suplimentar si loc la masa.
 Pentru copiii cu varste intre 7 si 14 ani se va achita un supliment de 350 lei/pachet 3 nopti si beneficiaza de
pat suplimentar (din care cazarea cu mic dejun este 60 lei/noapte). Copiii este 14 ani sunt considerați adulți.
 Suplimentul pentru un adult efte de 510 lei/pachet 3 nopti beneficiaza de pat suplimentar (din care cazarea cu
mic dejun este 100 lei/noapte)..
Pachetele nu includ taxa de statiune şi taxa de salvamont
Pentru rezervare ferma se achita un avans de 50%, diferenta se va achita pana la 21.04.2021. Dupa aceasta data,
rezervarile se fac doar pe baza platii integrale.
Avansul va fi restituit integral în cazul în care:
Turiștii sunt confirmați pozitiv în urma unui test Covid, înainte de sosirea la Hotel
Hotelul nu va putea organiza pe motiv de COVID (autoritățile vor impune restricții majore)
Hotelul Mara se află într-un loc liniștit din stațiunea montană Sinaia, pe un deal înconjurat de munți și păduri. Hotelul oferă
acces gratuit la o piscină acoperită parțial, la saună și la cada cu hidromasaj, precum și WiFi gratuit în întreaga clădire.
Toate camerele Hotelului Mara au zonă de relaxare, TV, minibar, baie proprie cu cadă și uscător de păr, precum și balcon
cu vedere la munte.
Oaspeții pot lua masa la restaurantul à la carte Mountain View sau pot savura băuturi la barul hotelului. Alte facilități de la
Hotelul Mara includ recepție cu program nonstop, 10 săli de conferințe pentru evenimente corporatiste, precum și o parcare
privată gratuită.
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HOTEL: Palace 4*
Stațiune: Sinaia
Paște 2021: perioada: 29 aprilie – 04 mai
HOTEL PALACE 4*
Pachet camera single/vedere strada
Pachet camera dublă matrimoniala/vedere strada
Pachet camera dublă twin/vedere parc
Garsoniera *

Pachet 3 nopți

Pachet 4 nopți

1111
1628
1744
2640
506

1419
2046
2189
3333
644

Copiii cu vârsta cuprinsă între 6 -14 ani (cazarea se face in camera twin + pat
suplimentar ) . Au aceleasi servicii ca si pachetul de baza cu mențiunea ca la restaurant
meniurile au jumătate de porție)
*In garsoniera se pot caza maxim 3 adulți , sau 2 adulți cu 2 copii ( copiii vor avea aceleasi servicii cu meniu la jumatate de portie)
Pachetul de servicii include:

3 sau 4 nopți de cazare cu Demipensiune ( mic dejun si cina )

DejunTraditional de Paste cu muzica live

taxele locale

***Copiii până la 6 ani beneficiază de gratuitate la cazare ( fara pat suplimentar ), iar la restaurant
vor avea loc la masă fără meniu.
*** Confirmarea rezervarilor se face cu plată anticipata a 50% din valoarea pachetului ales in termen de 5
zile de la comanda ferma , diferenta urmand a fi achitata până la data de 15.04.2021. Dupa aceasta data
rezervarile se achita integral in momentul confirmarii. In caz de neplată integrala la termen sau anulare a
rezervarii, sumele achitate in avans nu se returneaza.
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: Smart 4*
Stațiune: Sinaia
Paște 2021: perioada: 29 aprilie – 04 mai
Pachet 3 nopți
1127 RON/de persoana in camera dublă/pachet
1207 RON/ de persoana in garsoniera/pachet
1327 RON/ de persoana in apartament/pachet
Pachet 4 nopți
1247 RON/de persoana in camera dublă/pachet
1377 RON/ de persoana in garsoniera/pachet
1497 RON/ de persoana in apartament/pachet
Pachetele includ:
* Cazare cu mic dejun;
* Primire traditionala in noaptea de Inviere cu cozonac si oua rosii;
* Brunch traditional si open bar de Paste, între orele 12:00-14:00;
* Berbecut rumenit la protapul de pe terasa;
*Iepurasul de Paste si prietenii lui ii provoaca pe cei mici la vanatoarea de oua in gradina fermecata (in
funcție de conditiile meteo);
* Atmosfera va fi întretinuta de prietena si partenera noastra Sabina Buica
între orele 20:00-22:00;
*Welcome drink in seara de Paste la Restaurant Cascade;
* Copiii cu vârsta pana in 6 ani, cazati cu parintii, fara pat suplimentar, beneficiaza de gratuitate la
cazare, mic dejun si brunch-ul traditional de Paste.
* Copiii între 7 – 12 ani – Se achita tariful de 360 lei/copil/sejur. Prețul include pat suplimentar, mic
dejun si brunch in ziua de Paste.
* Copiii peste 12 ani si adultii – Se achita tariful de 480 lei/persoana/sejur. Prețul include pat suplimentar, mic dejun si
brunch in ziua de Paste.

v Sambata 1 Mai, sarbatorim Ziua Muncii in aer liber pe terasa
restaurantului Cascade!
(Va informam ca oferta pentru 1 Mai este optionala, iar accesul la petrecere se face doar in baza unei
rezervari in prealabil. Tariful de persoana oferit cu discount pentru oaspetii hotelului este de 127 RON.)
****Oferta este valabila in limita locurilor disponibile!
* Va mentionam faptul ca pentru aceasta perioada, datorita solicitarilor numeroase cat si
conjuncturilor neprevazute, in cazul unei comenzi ferme se va achita un avans de 50% din c/val.
pachetului de servicii in termen de 5 zile din momentul inregistrarii rezervarii, iar diferenta de 50%
se va achita pana la data de 10.04.2021.
* Dupa aceasta data rezervarile se fac doar pe baza platii integrale.
* In cazul platii avansului si anularii rezervarii sau in cazul in care nu se plateste integral pachetul
pana la data de 10.04.2021, avansul se pierde integral, iar rezervarea se anuleaza.

146

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
Acceptăm VOUCHERE/CARD DE VACANȚĂ!

Slanic Moldova
HOTEL: Dobru 3*
Stațiune: Slănic Moldova
Paște 2021: perioada: 30 aprilie – 03 mai
1150 lei/persoana/ ultra all inclusive – 3 nopți
Situat la aproximativ 200 de metri de izvoarele curative din staţiunea Slănic, Hotelul Dobru beneficiază de o locaţie
liniştită într-o zonă montană plină de verdeaţă. În zonele publice este disponibil acces gratuit la internet WiFi.
Camerele Hotelului Dobru sunt dotate cu TV, minibar, baie privată şi balcon.

147

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
Acceptăm VOUCHERE/CARD DE VACANȚĂ!

HOTEL: Euro Vacanța Vip 4*
Stațiune: Slănic Moldova
Paște 2021: perioada: 30 aprilie – 04 mai
total 910 lei/pachet/persoană/sejur3nopți
-

01.05.2021 - cazare cu pensiune completă ( cina)
02.05.2021 - cazare cu pensiune completă (mic dejun, pranz, cina festivă)
03.05.2021 - cazare cu
pensiune
completă
(mic dejun, pranz, cina )
04.05.2021 - mic dejun

total 1205 lei/pachet/persoană/sejur4nopți
-

30.04.2021 - cazare cu pensiune completă (cina)
01.05.2021 - cazare cu
pensiune
completă
(mic dejun, pranz, cina)
02.05.2021 - cazare cu pensiune completă (mic dejun, pranz, cina festivă)
03.05.2021 - cazare cu
pensiune
completă
(mic dejun, pranz, cina )
04.05.2021 - mic dejun
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Vila: Ioana 3*
Stațiune: Slănic Moldova
Paște 2021: perioada: 29 aprilie – 04 mai
130 lei/noapte /cameră dublă FĂRĂ mic dejun
150 lei/noapte /cameră dublă cu mic dejun
Vila Ioana asigura cazare in camere duble, cu dotare moderna, mobilier nou, baie cu dus proprie fiecarei
camere.
Vila detine 18 camere duble, 3 apartamente, un restaurant, un bar, seif, telefon, internet, centru de tratament,
banda de alergare, aparat multifunctional, bicicleta magnetica, stepper.
Baza de tratament este situata la 50 metri si este dotata cu aparatura moderna de tratare a diferitelor afectiuni
( digestive, respiratorii, renale, etc), cabinete pentru sauna, masaj, sauna, electroterapie.
Cele 22 de izvoare cu apa minerala ale statiunii constituie o adevarata comoara ce se ofera cu generozitate
tuturor celor ce poposesc pe aceste meleaguri.
Restaurantul si barul dispun de dotari moderne care pot satisface cele mai rafinate gusturi gastronomice cu
specialitati romanesti si internationale.
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HOTEL: Perla 4*
Stațiune: Slănic Moldova
Paște 2021: perioada: 29 aprilie – 04 mai
Tarife individuali 2021 – cazare cu mic dejun inclus – MINIM 3 NOPȚI
Tip de cameră
Tarif
Cameră single (1 pax)

305

Cameră dublă (2 pax)

330

Junior suite (2 pax)

400

Apartament (2 pax)

470

REZERVARILE SE ACHITA INTEGRAL IN 48 ORE DE LA CONFIRMARE.
Tariful /cameră este calculat pentru 2 persoane și include:
-

Check- in începând de la 16:00

Mic dejun
* Sub 10 camere grad de ocupare, micul dejun este tip conținental;
Check-out până la 12:00
Peste 10 camere grad de ocupare, micul dejun este tip bufet.
Internet Wifi în toate spațiile hotelului;
Acces la zona SPA (piscină apă dulce, bazin cu apă sărată, saună umedă, saună uscată, sală de fitness)
Parcare, în limita disponibilității.
Tariful nu include taxa de stațiune iar aceasta este în valoare de 3 LEI /zi/ persoană și va fi suportată de către Beneficiar sau de
către client direct la recepția unității de cazare a Furnizorului – Hotel Perla.
*Micul dejun suplimentar este în valoare de 46 lei/adult/noapte și 23 lei/copil/noapte.
*Pat suplimentar =>46 lei/noapte.

Cel de-al treilea adult cazat în camere de tip JUNIOR SUITE/APARTAMENT achită 92 LEI/ noapte( reprezentând 46 LEI
supliment adult și 46 LEI mic-dejun).
Copiii cu vârsta cuprinsă între 7-13.99 ani achita 46 lei/noapte supliment cazare in camera de tip JUNIOR SUITE si
APARTAMENT.
*Nu se acceptă ca cel de-al treilea adult să fie cazat în cameră DUBLĂ SAU SINGLE
Tarife și suplimente copii:
*0 - 6.99 ani-beneficiază de gratuitate
*7 - 13.99 ani-achita 23 LEI/noapte/mic-dejun și 46 LEI/noapte-pat suplimentar
*Copiii trecuți de vârsta de 14 ani sunt considerați adulți și vor achita 46 LEI/noapte/pat suplimentar și 46 LEI/noapte/mic-dejun.
Tarifele se aplică în perioada 02.01.2021 – 31.12.2021, cu excepția perioadelor de sărbători: Paște, Sf. Maria, Crăciun, Revelion, alte sărbători
legale, când se promovează și se vând exclusiv pachete de servicii;
NOTĂ: Hotelul își rezervă dreptul de a oferi confirmări de rezervare a camerelor cu balcon în limita disponibilității.
-

-

Condiții/ tip tarif nerambursabil. Se aplică la pachete speciale, tratament, sărbători legale (Crăciun, Revelion, Paște, etc):
Penalizare 100% a avansului pentru anulări cu până la 15 zile calendaristice înainte de începerea sejurului.
Penalizare 100% a pachetului pentru anulări cu mai puțin de 15 zile calendaristice înainte de începerea sejurului.
Condiții penalizări cazări individuale:

Penalizare 30% din contravaloarea pachetului pentru anulări cu 40 până la 15 zile calendaristice înainte de începerea
sejului.
Penalizare 100% a pachetului pentru anulări cu mai puțin de 15 zile înainte de începerea sejurului
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HOTEL: Venus 2*
Stațiune: Slănic Moldova
Paște 2021: perioada: 30 aprilie – 03 mai
TOTAL PACHET – CAMERĂ CONFORT – 560 lei/persoană
*Pachet – cameră single – 776 lei/pers
Pachet – loc in cameră standard – 470 lei/pers
*Pachet – cameră single – 614 lei/pers
PERIOADA 30 Aprile – 03 Mai
*Se poate opta și pentru intrare în data de 1 Mai
*Tarif pat suplimentar – 30 lei/noapte
*Masă completă pentru copil 6-14 ani – 270 lei/persoană
*Copiii cu vârsta peste 14 ani achită pachet integral
*Muzică ambientală live cu formația restaurantului
*Pentru cameră confort cu balcon se achită in plus - 20 lei/cameră/zi
Facilități: acces la sală agrement (darts, ping-pong, masă fotbal, table, șah), sală fitness, saună,
wi-fi.
Pachetul include:
Cazare- loc în cameră dublă – 3 nopți
Masă - pensiune completă - 3 zile
Cină Pascală in data de 02 mai
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Sovata
HOTEL: Aluniș 3*
Stațiune: Sovata
Paște 2021: perioada: 30 aprilie – 02 mai
Tarif 350 lei / persoana / 2 nopți.
Va oferim un pachet de servicii care cuprinde :
- Doua nopți cazare .
- Bonuri valorice pentru a servi masa la restaurant ,,a la carte,,in valoare de 100
lei/sejur.
- Accesul gratuit la bazinele cu apa sarata , piscinele cu apa dulce si saune ( in
funcție de regulamentul legislativ in vigoare la data sejurului ).
- Accesul gratuit la sala de fitness.
- Parcare gratuita.

152

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
Acceptăm VOUCHERE/CARD DE VACANȚĂ!

HOTEL: Boutique Hotel Fabesca 4*
Stațiune: Sovata
Paște 2021: perioada: 30 aprilie – 03 mai
Camera dublă: 788 lei/noapte
Camera dublă superioara: 840 lei/noapte
Camera Family: 840 lei/noapte
Apartament: 935 lei/noapte
Camera Exceptionala: 1045 lei/noapte
Tarifele prezentate includ mic dejun si cina, acces la serviciile Centrului Spa : sauna uscata,
infrasauna cu sare de la Praid, sauna umeda, sala de fitness, zona Relax , terasa lounge, folosirea
zonei piscinelor, conform legislatiei in vigoare si al regulamantului intern valabil pe durata sejurului,
WIFI internet gratuit si parcare in limita disponibilitatii locurilor.
*Copiii sub vârsta de 6 ani au gratuitate la cazare și masa; copiii peste 12 ani sunt considerati adulti
Începând de duminica si până joi seara, zona piscinelor poate fi folosita fara programare in prealabil, iar
pentru zilele de vineri si sambata, oaspetii nostri sunt rugati sa-si efectueze programarile la receptia
Centrului Spa pentru accesul in zona piscinelor. Permitem folosirea piscinelor pentru un interval de 2 ore/zi.
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 condiționat, paturi mari cu saltele din spumă cu
memorie, TV prin cablu, minibar şi birou. Băile private, cu accesorii moderne, au pereţi de sticlă și 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 stațiunii Sovata se află la 200 de metri. Salina
Praid este la 10 minute de mers cu maşina.
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HOTEL: Lacul Ursu 3*
Stațiune: Sovata
Paște 2021: perioada: 30 aprilie – 03 mai
Prețul este de 1665 lei / pachet turistic, pentru doua persoane in
camera dubla;
Prețul este de 1071 lei / pachet turistic, pentru o persoana in camera
single;
In acest pachet este inclus:
 Pensiune completa ;
 Cazare 3 nopți + meniu pe toata perioada;
 Platou special de Inviere;
 Masa festiva de paste ( pranz traditional prelungit );
 Acces la piscina, sauna, club si sala de fitness;
 Muzica este asigurata electronic;

Prețul pachetului pentru copii sunt urmatoarele :
•
Copiii intre 7 - 14 ani platesc / pachet ;
1.
Cu pat suplimentar 547 lei (compus din pat suplimentar + MD + 50% din valoarea
meniului );
2.
Fara pat suplimentar 448 lei ( compus din Tx utilitati + MD + 50% din valoarea
meniului );
•
Copiii sunb 7 ani au gratuitate la cazare daca folosesc paturile existente din camera
o
Pentru masa vor achita 234 lei ; ( 50% din valoarea meniului)
•
A treia persoana ( peste 14 ani ) cazata in camera va fi taxata la cazare 100.00 lei/zi (
cazare + MD ) + meniu / perioada – preț / pachet 798 lei;
•
Meniul este fix pe toata perioada.
•
Se asigura acces cu programare la Centrul SPA ( piscina , sauna ,jacuzzi , sala de
fitness ) si la Sala de jocuri

154

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
Acceptăm VOUCHERE/CARD DE VACANȚĂ!

Stana de Vale
Vilele: Liliacul 3*, Izvorul Minunilor 3*,
Hotel: Iadolina 3* - EPUIZAT
Statiune: Stana de Vale, județul Bihor
Paște 2021: perioada: 30 aprilie – 03 mai
Perioada 02.04.2021 – 05.04.2021 / 30.04.2021 – 03.05.2021
Vila Liliacul

Vila Liliacul

Loc în vila

Cazare cu mic dejun +
MasaFestiva Paste –
04.04.2021 / 02.05.2021

Tarif adult

490 lei/sejur 3 nopți

300 lei/sejur 3 nopți

275 lei/sejur 3 nopți

150 lei/sejur 3 nopți

Tarif copil cu vârsta
cuprinsăîntre 8 și
17 ani

Cazare

Nota! La oferta de cazare la Vile, optional se poate adauga Masa Festiva de Paste din datade
04.04.2021 / 02.05.2021 la tariful de 100 lei/persoana.
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Transalpina
HOTEL: Popasul Regelui
Stațiune: Transalpina
Paște 2021: perioada: 29 aprilie – 04 mai
All inclusive, pe 4 nopți la 1.550 lei/pers/ adult si la 3 nopți la 1.350
/pers/adult.
Pachetul conține:
*Cazare+ toate mesele(mic dejun,prânz,cină)+băuturi incluse.
*Întâmpinare cu ouă roșii,drob,pască și cozonac dimineața de Înviere.
*Masa festivă cu bucate tradiționale specifice acestei sărbători.
*Acces Spa & Sauna
*Cadouri de la iepuraș pentru copilași.
*Muzica formație Live.
*ATV-uri (Închiriere)
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Transfagarasan
Pensiunea: Casa Mosului
Stațiune: Cartisoara, Transfăgărăsan
Paște 2021: perioada: 30 aprilie – 03 mai
1225/ persoana
Copii 0-4 ani gratuit, 4-8 ani - 30% din preț adult, 8-12 ani - 50% din preț adult

Mai avem disponibila o singura camera dubla.
Toata Pensiunea Casa Mosului - 6 camere - 4 duble si 2 triple, capacitate 14 persoane.
Daca sunt persoane aditionale sau copii peste nr de 14 persoane se mai poate suplimenta cu maxim 4 paturi.
Oferta contine cazare si masa dupa cum este prezentat mai jos.
Perioada 30.04-3.05 (3 nopți, 4 zile)
Nr. persoane: minim 12 (maxim 18)
30 Aprilie – aperitiv de bun venit, cina
1 Mai - mic dejun, cina
2 Mai - mic Dejun Pascal, masa traditionala de Pasti
3 Mai - mic dejun
Meniul Sarbatorii de Paste contine urmatoarele:
1. micul dejun pascal + masa festiva de Paste contin produsele traditionale de Paste ciorba de miel, drob de miel, friptura de miel,
pasca, cozonac, oua rosii
2. Pentru celelalte mese din urmatoarele produse:
Aperitive: carnati de casa, branza de burduf, telemea bivolita, salata de boeuf, slanina, oua de casa, piftelute, lapte de bivolita,
legume, lapte covasit etc.
Cina: fripturi de porc/vitel, sarmalute, mamaliguta cu branza, tocanita de vitel, peste-pastrav,
Garnituri: orez, cartofi piure, cartofi nature/prajiti
Desert: prajituri de casa, cozonac
Produsele servite sunt proaspete, specifice Sarbatorii de Paste si se gateste doar pentru oaspetii din pensiune. La pensiunea noastra
mancarea nu este portionata si se mananca pe saturate.
In cost sunt incluse bauturile urmatoare: ceai, laptele de bivolita.
Bauturile alcoolice nu sunt incluse in preț, sortimentele de cafea sunt extra - 5 lei/expresso, 7 lei cappucino/ latte machiato
La Casa Mosului va putem oferi palinca, vinul Mosului alb si rosu, afinata."Daca preferati alte bauturi puteti sa le aduceti cu Dvs.
Pentru a securiza rezervarea se achita un avans de 30% din valoarea pachetului.

157

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
Acceptăm VOUCHERE/CARD DE VACANȚĂ!

HOTEL: Posada Vidraru 4*
Stațiune: Arefu, langa barajul Vidraru, Transfăgărăsan
Paște 2021: perioada: 30 aprilie – 03 mai
Hotel Posada
persoană în dbl
cameră dublă
cameră single

840 lei/sejur
1680 lei/sejur
1200 lei/sejur

Tarife copii
0-7
"Fără Pat supl. Fără Meniu"
0
7-14
"Fără Pat supl. Meniu Copil" 300
7-14
"Pat supl. Meniu Copil" 450
14-18 "Pat supl. &Meniu Adult Fără alcool"
550
Pachetul include:
Număr de nopți (S01, D02)
Cazare MD / noapte / dbl 300
Cazare MD / noapte / pers
Cină S01 / pers. 75
Primire S01 / pers.
75
Dejun pascal D02
75
Cină Festivă D02
240
Rezervă 150
Supliment de single
285

2
150

persoană în dbl
cameră dublă
cameră single

1200 lei/sejur
2400 lei/sejur
1650 lei/sejur

COPII
0-7
7-14
7-14
14-18

"Fără Pat supl. Fără Meniu"
0
"Fără Pat supl.Meniu Copil"
350
"Pat supl.Meniu Copil" 550
"Pat supl. &Meniu Adult Fără alcool"
650
Pachetul include:
Număr de nopți (V30, S01, D02) 3
Cazare MD / noapte / dbl 300
Cazare MD / noapte / pers
150
Cină V30 / pers. 75
Dejun S01/pers 60
Cină S01 / pers. 75
Primire S01 / pers.
75
Dejun pascal D02
75
Cină Festivă D02
240
Rezervă 300
Supliment de single
300

Hotelul Posada Vidraru dispune de 50 camere, cu 110 locuri de cazare, repartizate astfel:
– 25 camere duble cu paturi twin
– 15 camere cu pat matrimonial
– 5 apartamente cu pat matrimonial
– 5 camere triple
Agora SPA & WELLNESS
Vidraru Bar&Club – un loc animat unde va puteti delecta cu 2 mese biliard, 1 masa de hochei, darts, tenis de masa, in timp ce
savutati o bautura rafinata.
Alte facilitati oferite:
– loc de joaca pentru copii
– parcare supravegheata video si receptie 24h/24h
– internet gratuit in tot hotelul
– seif la Receptie si in camere
– plimbari cu vaporase proprii si catamaran pe Lacul Vidraru (Bilete si informatii privind programul si tarifele – la receptia
hotelului)
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HOTEL: Valea cu Pesti 4*
Stațiune: Arefu, pe malul Lacului Vidraru, Transfăgărăsan
Paște 2021: perioada: 29 aprilie – 03 mai
Tip
program

4 NOPȚI

3 NOPȚI

Servicii incluse

Perioada

Loc in camera
dubla/twin
LEI/PERS/SEJUR

PREȚ EARLY
BOOKING

pensiune completa
(conform program)

29.04 –
03.05.2021

1745

1483

demipensiune
(conform program)

29.04 –
03.05.2021

1370

1165

pensiune completa
(conform program)

30.04 –
03.05.2021

1390

1182

demipensiune
(conform program)

30.04 –
03.05.2021

1110

944

Tarif Early Booking valabil până la 15.04.2021

NOTA: Tarifele prezentate includ: cazare cu demipensiune sau pensiune completa (in funcție de
programul ales), TVA,si accesul la piscina interioara, sauna, jacuzzi, internet wireless; la
pachetul cu demipensiune din programul prezentat nu sunt incluse pranzurile.
NOTA: accesul la zona SPA se va face doar pe baza de programare (la receptie), pentru un
numar prestabilit de persoane pe un interval orar
Rezervarile se fac numai in urmatoarele conditii:
- plata unui avans de 30% in momentul rezervarii si diferenta conform contract (cu plata
integrala pana la data de 31.03.2021 pentru oferta EARLY BOOKING)
- PENTRU APARTAMENT SE ADAUGA UN SUPLIMENT DE 100 LEI/pers/pachet 4 nopți
- PENTRU GARSONIERA SE ADAUGA UN SUPLIMENT DE 60 LEI/pers/pachet 4 nopți
*0 – 7 ani = GRATUIT la cazare cu mic dejun (fara pat suplimentar si fara celelalte mese)
*4 – 7 ani = 475 lei/sejur 3 nopți cu PC// 395 lei/sejur 3 nopți cu
DP;600 lei/sejur 4 nopți cu PC// 435 lei/sejur 4 nopți
cu DP;
*7 – 15 ani = 600 lei/sejur 3 nopți cu PC// 500 lei/sejur 3 nopți cu
DP;710 lei/sejur 4 nopți cu PC// 540 lei/sejur 4
nopți cu DP;
> peste 15 ani = 1050 lei/sejur 3 nopți cu PC// 760 lei/sejur 3 nopți cu DP
1310 lei/sejur 4 nopți cu PC// 950 lei/sejur 4 nopți cu DP;
* tarifele pentru zona de jocuri sunt (program zona agrement 10 – 22): - bowling 15 lei/pers/partida; - biliard
– 15lei/ora; - tenis de masa – 15 lei/ora;
NOTA: Check-in -ul se face intre orele 16-18 (dupa ora 18 trebuie comunicat receptiei ora de sosire); check-out-ul se face pana
la ora 12
Program mese: Micul dejun se serveste intre orele 8-10; Pranzul se serveste intre orele 13-16;Cina se serveste incepand
cu orele 19.Program zona agrement: 10-22
Hotelul asigura parcare gratuita in limita a 60 locuri de parcare (40 locuri in zona hotelului si 20 locuri in parcarea din zona
DN7C - 150 m de hotel) in ordinea sosirii la hotel (nu se fac rezervari pentru locurile de parcare) ; IN UNITATEA NOASTRA
NU SE VAND TIGARI!
Internetul functioneaza la parametrii optimi in zona receptiei/lobby-bar; in camere semnalul estefluctuant in funcție de
traficul total din hotel.
In momentul in care se joaca bowling, la sala de jocuri, se aude un zgomot in camerele hotelului(programul zonei de agrement
este intre 10:00-22:00)
In zona nu exista semnal pe retelele telefonice: TELEKOM

PROGRAM SFINTELE SARBATORI DE PASTI 2021
JOI 29 aprilie 2021 (ziua 1)
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· Sosire si check in participanti,
· Cina (meniu dulce/post)
HOTEL VALEA CU PESTI 4****
Com. Arefu, Transfagarasan, nr.200, malul Lacului Vidraru
Tel/fax: 0248.721.070; mobil: 0755.300.003 (L-D; 800 – 2300)
e-mail: valeacupesti@gmail.com; www.valea-cu-pesti.ro
S.C. VALEA CU PESTI SA
C.U.I. RO17608941; ORC J03/995/2005,
Cont: RO92BTRL00301202WO9370XX, Banca Transilvania
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.
OFERTA EARLY
BOOKING
VINERI 30 aprilie 2021 (ziua 2)
· Mic dejun bufet suedez
· 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
· Dejun (meniu dulce/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
· Cina (meniu dulce/post)
SAMBATA 01 mai 2021 (ziua 3)
· Mic dejun bufet suedez,
· Dejun (meniu dulce/post)
· Cina (meniu dulce/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
· Participare la Slujba de Inviere la Manastirea Antonesti – Com. Corbeni – 20 km
de Hotel Valea cu Pesti - se asigura transportul cu microbuz)
· Primire dupa slujba de Inviere (preparate traditionale, vin rosu, cozonac)
DUMINICA 02 MAI 2021 (ziua 4)
· Mic dejun bufet suedez,
· Dejun traditional de Pasti
· Timp liber
· CINA SPECIALA DE PASTI cu preparate traditionale
LUNI 03 mai 2021 (ziua 5)
· Mic dejun bufet suedez
· Dejun
· Check-out participanti
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Vatra Dornei
HOTEL: Bradul 3 *
Stațiune: Vatra Dornei
Paște 2021: perioada: 30 aprilie – 03 mai
660 lei/ persoana/ pachet/ loc in camera dublă
900 lei/ pachet/ dublă in regim single
900 lei/ persoana/ pachet/ loc in apartament
Pachetul include: 3 nopți cazare cu demipensiune: mic dejun – bufet suedez (1,2,3 mai); cină bufet suedez (30
aprilie, 1 mai); cina festivă de Pasti in seara zilei de 2 mai cu meniu tradițional.
Facilități: acces la piscină, sauna si sala de fitness. Pentru copiii care insotesc 2 adulți :
cu vârsta între 0 – 2 ani beneficiază de gratuitate la cazare si masa *(nu se asigura pat suplimentar);
cu vârsta între 2 (împliniți) – 6 ani cazare gratuita (nu se asigura pat suplimentar), se achita ½ din valoarea meselor (220 lei);
cu vârsta între între 6 ani (împliniți) – 14 ani, cazare cu/ fara pat suplimentar, se achita ½ din pachet
(330 lei) ;
peste 14 ani (împliniți) cazare cu/fara pat suplimentar, pachetul se achita integral.
* turiștii care doresc meniu la “Cina festiva de Paste” pentru copiii cu vârsta între 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 plată.
Condiții de plată :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 până la data de 15 aprilie 2021. Dupa aceasta data
rezervarile se fac doar pe baza platii integrale.
In cazul plății avanuslui și anulării rezervării din motive de sănătate și/sau instituirea carantinei se restituie integral
valoarea achitată în termen de 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea cererii
In cazul neprezentării turiștilor până la 30 aprilie 2021 se anuleaza rezervarea si nu se restituie sumele de bani platite.
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HOTEL: Carol 4 *14
Stațiune: Vatra Dornei
Paște 2021: perioada: 29 aprilie – 04 mai
Tarifele exprimate in lei/cameră cu mic dejun inclus – minim 3 nopți
TIPURI DE CAMERE

30.04.2021 - 09.05.2021
TARIF UNIC

Camera dublă

300,00

Single in dublă

220,00

Garsonieră

315,00

Single in garsonieră

250,00

Apartament cu 1 dormitor

450,00

Single în apartament

370,00

Apartament cu 2 dormitoare
pt. 4 persoane
630,00
Apartament cu 2 dormitoare
pt. 2 persoane
550,00
Copiii pâna la 6 ani - cazati in camera cu parintii, beneficiază de gratuitate la cazare, dar nu se asigură pat suplimentar. Pentru pat
suplimentar, dacă exista disponibilitate, se percepe 25 % din valoarea unui loc de cazare si beneficiază de mic dejun gratuit.
Copiii între 6 – 14 ani – cazati in camera cu parintii, beneficiază de gratuitate la cazare, dar nu se asigură pat suplimentar, insa achita
mic dejun. Pentru pat suplimentar, dacă exista disponibilitate, se percepe 25% din valoarea unui loc de cazare.
Copiii peste 14 ani si/sau oricare a-3-a persoana in camera, achita 50% din valoarea unui loc de cazare si se asigura pat suplimentar.
Pentru turiștii insoţiţi de animale de companie, numai cu carnet de sănătate, se percepe o taxă in funcție de talia acestuia între 10% 20 % din valoarea unui loc de cazare pe zi.
- La recepţia hotelului, turiştii vor achita taxa hotelieră, stabilita de administraţia locală si se incaseaza astfel: - 1.50 lei/ adulți/zi - 0.50
lei/copii cu vârsta peste 6 ani,studenti, pensionari/zi si taxa salvamont 5 lei /persoana(adulți)/sejur.
OPTIONAL:
SERVICII DE MASA: Minim 50.00 lei / zi / persoană -‘a la carte.
SERVICII DE TRATAMENT: 30.00 lei / 2 proceduri pe zi / persoana(cu conditia redeschiderii bazei de tratament )
SERVICII SPA (sauna uscata finlandeza,sauna cu infrarosu,jacuzzi,salina): 30 lei / adulți/zi si 15 lei/copii (6-14 ani)/zi – 2 ore- in funcție
de restrictiile impuse.
Menţiune:
Pentru tratamentul balnear,turiștii trebuie să prezinte biletul de trimitere de la medicul de familie si cuponul de pensie (in zilele de
sâmbătă şi duminică nu se efectueaza tratament balnear).

Situat în stațiunea montană Vatra Dornei, Hotelul Carol se află la doar 50 de metri de centru. Centrul spa are saune, cadă cu hidromasaj şi
cameră salină. Accesul la internet WiFi este disponibil gratuit în întregul hotel.
Toate camerele au TV cu ecran plat cu canale prin cablu şi o zonă de relaxare. Baia privată include articole de toaletă gratuite şi uscător de păr.
Pârtiile de schi se află la 150 de metri, iar Dealu Negru, una dîntre cele mai mari pârtii de schi din România, este la 300 de metri. Există un lift
panoramic la 300 de metri de proprietate, iar centrul de echitaţie Runc este la 500 de metri. Gara se află la 50 de metri.

14

Se acceptă animale de companie
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HOTEL: Dorna 4 *
Stațiune: Vatra Dornei
Paște 2021: perioada: 30 aprilie – 03 mai
Tip cameră
CAMERA DUBLĂ 3*
CAMERA DUBLĂ STANDARD 4*
CAMERA DUBLĂ SUPERIOR 4*
APARTAMENT STANDARD
APARTAMENT SUPERIOR

Tarif/pers/sejur 3 nopți
1390 lei/pers
1490 lei/pers
1590 lei/pers
1690 lei/pers
1790 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
• Cina de post în Vinerea Mare 30 aprilie
• Cina sâmbata 1 mai
• Bufet de Înviere 1 mai
• Cina festiva cu meniu tradiional de Pa-te, muzica live și invitați surpriza 2 mai
• Acces la Centru SPA : piscină interioară încalzita, sauna uscata, sauna
umeda, sauna salina, sala de fi tness ( în funcie de reglementarile autoritaților)
BONUS:
•
Pachet spa de relaxare fiecare adult
•
Drenaj limfatic, procedura laser (doamne)
•
Masaj clasic partial, procedura laser ( domni)
IMPORTANT
30 aprilie check-in-ul se face după orele 16.00;
3 mai 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:

Copil 6 -12 ani

300

Copil 12- 18 ani

500

Adult

1100

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:
 Rezervarea este ferma în urma plaii unui avans de minim 50% în maxim 48 de ore de la condirmarea cererii de
 rezervare
 Diferena se va achita pâna la 25 aprilie 2021
 În cazul în care evenimentul care face obiectul prezentei oferte nu va mai avea loc, datorate
 informarilor trimise de catre Guvernul României, Comitetul Na-ional pentru Situa-ii de Urgen-a sau
 Inspectoratul General pentru Situa-ii de Urgen-a, cu privire la virusul COVID 19, sumele achitate se
 vor restitui sau reprograma, în func-ie de solicitarea dumneavoastra.
În incinta Hotelului Dorna**** nu este permisă introducerea și consumul de băuturi și mâncăruri.
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Vila: Franz Joseph 3*
Stațiune: Vatra Dornei
Paște 2021: perioada: 30 aprilie – 03 mai

Preț : 500 lei / pers./pachet
Oferta noastră cuprinde:
 3 nopţi cazare la Vila Franz Joseph;
 Pensiune completa (bonuri valorice 60 lei/zi/persoana);
 Masa Festivă de Paşti ;
NOTA:
- Puteți participa la Slujba de Inviere la Catedrala”Sfanta Treime” din parcul
Mun. Vatra Dornei ( distanta 200 m)
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.

164

