OFERTĂ CRĂCIUN 2018
STAŢIUNE

HOTEL

AZUGA

PENSIUNEA FLORA
ALPINA****

Băile Sărate
Sângeorgiu de
Mureș

Apollo Wellness
Club****/***

Băile Tușnad

HOTEL O3ZONE****

Cheile
Grădiștei

Resort Fundata

Cheile
Grădiștei

Resort Moieciu

Colibița

Fisherman’s Resort

TARIF/sejur
450 lei/persoană/sejur

De la
910 lei/pers

1.050 lei/pers/pachet

De la
1150 lei/cameră/2adl

De la
970 lei/cameră/2adl

De la
1200 lei/pers

SERVICII INCLUSE ÎN TARIF
3 nopți de cazare,
mic dejun bufet suedez tipic austriac,
sauna, biliard, tenis masa, darts, seif, internet wireless,
jocuri societate.
Cazare 4 nopți cu Mic dejun bufet
Prânz de Crăciun bufet
Buget restaurant 50 lei/adult/zi şi 25 lei/copil 5-12 ani/zi
Buget wellness 80 lei/adult/sejur
Acces nelimitat la Centrul SPA
Surprize de la Moş Crăciun pentru copii
Cazare 3 nopţi, loc în cameră dublă cu toate mesele incluse
• Primire tradiţională cu pălincă şi cozonac la check-in
• 23.12 Cină bufet de bun venit
• 24.12 Prânz şi cină bufet
Program artistic la cină cu colinde şi cadouri de Moş
Crăciun pentru copii
• 25.12 Prânz în aer liber cu porc la proţap
Cină festivă cu muzică live *
• 26.12 Mic dejun şi check-out
• Acces la piscină, jacuzzi, sauna uscată și umedă, dușuri
emoţionale, fitness
• Kid’s Club în ziua de 24-25.12 între orele 10:00-18:00
Cazare: 3 nopti
Mic dejun si Masa festiva de Craciun pentru 2 adulti cazati
in camera dubla; 3 adulti sau 2 adulti si 2 copii cu varsta
pana in 14 ani cazati in suita sau apartament
Cazare: 3 nopti
Mic dejun si Masa festiva de Craciun pentru 2 adulti cazati
in camera dubla; 3 adulti sau 2 adulti si 2 copii cu varsta
pana in 14 ani cazati in suita sau apartament
23.12 – cina porcului cu foc de tabară
24.12 – seară de colinde
25.12 – dimineața organizăm plimbări cu sănii trase de cai

PERIOADA
23-26.12.2018

22.12-26.12.2018

23-26.12.2018

23-26.12.2018

23-26.12.2018

23-26.12.2018

OFERTĂ CRĂCIUN 2018
DURĂU

HOTEL BRADUL***

Gura
Humorului
Gura
Humorului

Best Western
Bucovina****
Casa Humor****

De la
300 lei/pers

De la
1800 lei/persoană

De la
1600 lei/persoanã

Maramureș
Vișeul de Sus

Hotel Gabriela***

Predeal

Hotel Zada***

De la
990 lei/pachet/persoană

De la
700 lei /persoana / sejur

Sinaia

Hotel Carpathia****

De la
2080 ron/cameră

Slanic
Moldova

Hotel Venus**

530 lei/pers

25.12 – cina festivă; atmosferă intretinută de DJ ROBY
Pachetul include SPA, băi dacice, sală Fitness și 3 mese/zi.
Cazare DUBLĂ 3 nopţi;
MASĂ FESTIVĂ CRĂCIUN

ALL INCLUSIVE !
Pachet de 5 zile/ 4 nopţi
4 nopți de cazare cu mic dejun (bufet tradițional)
2 prânzuri și 1 cinã
cina tradiționalã din Ajunul Crãciunului
colindãtori și Moș Crãciun - datini și obiceiuri
cina festivã și petrecerea de Crãciun
masã câmpeneascã și foc de tabãrã (în aer liber)
relaxare la Centru SPA
3 nopti cazare
mic dejun
Seara tradițională românească de Craciun (cina,
colinde,surprize)
Acces nelimitat la Centrul SPA și piscină interioară
Cazare 5 nopti cu pensiune completa pentru 2 persoane pe
camera;
Masa festiva de Craciun ( 25 Decembrie 2018) ora 14.00;
Intalnire cu Mos Craciun la brad - 24 decembrie ORA 20
3 nopti cazare
mic dejun bufet (24,25,26.12 si 27.12 daca este dejur 4 nopti
si pranz (24 si 25.12 ) ,TVA.
Intrare din 23.12.2018 pentru minim 3 nopti.
In data de 24 Decembrie – Pomana Porcului cu foc de tabara
,
vin fiert , tuica fiarta , obiceiuri de Craciun.
In ziua de Craciun 25 Decembrie - pranz traditional cu
Muzica Live.
Ansamblul de dansuri populare vor destinde atmosfera.
Acces gratuit la : piscina,sauna,salina,jacuzzi,wi-fi.
Cazare 3 nopți
Pensiune completă
Acces la saună

23-26.12.2018
23-27.12.2018
23-27.12.2018

24 - 27.12.2018

22 - 27.12.2018

23-27.12.2018

23-26.12.2018

OFERTĂ CRĂCIUN 2018
Slanic
Moldova
Sovata

Hotel Dobru***

900 lei/pers

Hotel Alunis***

760 lei/pers

Sovata

HOTEL RELAX ***

750 lei/pers

VATRA
DORNEI

HOTEL BRADUL***

De la

VATRA
DORNEI

Hotel Carol****

Voineasa

Zan Hotel****

850 lei/pers

De la
950 lei/pers

De la
890 lei/persoană

ULTRA ALL INCLUSIVE!
Cazare 3 nopți
Cazare 4 nopti
Demipensiune
Cina traditional cu colindatori 24.12.2018
Acces pe toata durata sederii la piscinele cu apa sarata si
dulce, la sauna si sala de fitness
4 nopti cazare (loc în cameră dublă) cu demipensiune,
surprize pentru seara din 24 decembrie, cină festivă de
Crăciun și prânz în ziua de 25. Decembrie cu băuturi inlcuse
(apă, vin, pălincă de casă), acces Spa 3 ore/zi – 3 zile, acces
sală de evenimente amenajat ”Relax Living” cu Play Station,
masa de fotbal, filme proiectate, alte jocuri distractive.
Cazare 3 nopţi cu mic dejun şi cină - bufet (23-24 dec. sau
24-26 dec. sau 26-27 dec.); cină festivă în 25 dec.(meniu
tradiţional de Crăciun, orchestră, cadouri de la Moş Crăciun
pentru toţi oaspeţii, spectacol “Datini şi obiceiuri“), acces la
centrul SPA (saună, piscină, sală fitness).
Cazare 4 nopţi cu mic dejun în regim bufet suedez, Prȃnz
festiv de Crăciun si acces la Centrul Spa( saună cu infraroşu,
saună finlandeză, Jacuzzi şi salină)
Cazare 4 nopți cu Mic dejun - bufet suedez
Cina Barbeque in seara de 24.12.2018
Masa festivă de Crăciun - prânz ȋn data de 25.12.2018
Cina ȋn seara de Crăciun 25.12.2018
Acces liber la wi-fi, sală fitness, teren sport, jacuzzi, sauna
Parcare gratuită ȋn curtea hotelului ȋn limita spaţiului
disponibil.

ACCEPTĂM VOUCHERE DE VACANȚĂ

23-26.12.2018
22-26.12.2018

22-26.12.2018

3 nopți intervalul
22-28.12.2018

22-26.12.2018

23-27.12.2018

