OFERTĂ REVELION 2018
STAŢIUNE

HOTEL

AZUGA

PENSIUNEA FLORA
ALPINA****

Băile Felix

Hotel International 4*

TARIF/sejur
1.000 lei/persoană/sejur

De la
2415 lei/pers

Băile Felix

Hotel Termal 3*

De la
2082 lei/pers

Băile Felix

Hotel Nufarul 3*

De la
2197 lei/pers

SERVICII INCLUSE ÎN TARIF

PERIOADA

4 nopți de cazare cu mic dejun bufet suedez tipic austriac,
produse minibar, vin fiert, ceai, cafea, sauna, biliard, tenis
masa, darts, seif, internet wireless si jocuri de societate.
Cazare 5 nopți cu mic dejun bufet si cina din care:
26.12.,27.12,28.12, Cina Bufet
29.12.2018 “Cina de bun-venit”
30.12.2018 - Cina Traditionala Ca’n Bihor (Meniu). Invitati:
solisti de folclor si ansamblu de dansuri populare.
31.12.2018 - Cina festiva de Revelion (Meniu) –muzica live ,
invitati surpriza si foc de artificii.
01.01.2019 – Cina Carnaval (Bufet) – muzica
live,tombola.Recomandam turistilor sa vina costumati
pentru Carnaval. Tematica este la alegere.
Program de animatie pentru copii. Acces gratuit la piscinele
hotelului; Acces gratuit la Strandul Apollo - Felix; Acces
gratuit la sauna si sala de fitness. Acces nelimitat la Internet
WI-FI in spatiile comune
Cazare 5 nopți cu mic dejun bufet si cina din care:
26.12.,27.12,28.12, Cina Bufet
29.12.2018 “Cina de bun-venit”
30.12.2018 - Cina Traditionala Ca’n Bihor (Meniu).Invitati:
solisti de folclor si ansamblu de dansuri populare.
31.12.2018 - Cina festiva de Revelion (Meniu) –muzica live ,
invitati surpriza si foc de artificii.
01.01.2019 – Cina Carnaval (Bufet) – muzica
live,tombola.Recomandam turistilor sa vina costumati
pentru Carnaval. Tematica este la alegere.
Program de animatie pentru copii. Acces gratuit la piscinele
hotelului; Acces gratuit la Strandul Apollo - Felix; Acces
nelimitat la Internet WI-FI in spatiile comune.
Cazare 5 nopți cu mic dejun bufet si cina din care:
26.12.,27.12,28.12, Cina Bufet
29.12.2018 “Cina de bun-venit”

29.12.201802.01.2019
28.12-02.01.2018

28.12-02.01.2018

28.12-02.01.2018
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Băile Felix

Hotel Poienita 3*

De la
1880 lei/pers

Băile Felix

Hotel Mures 2*

De la
1558 lei/pers

30.12.2018 - Cina Traditionala Ca’n Bihor (Meniu).Invitati:
solisti de folclor si ansamblu de dansuri populare.
31.12.2018 - Cina festiva de Revelion (Meniu) –muzica live ,
invitati surpriza si foc de artificii.
01.01.2019 – Cina Carnaval (Bufet) – muzica
live,tombola.Recomandam turistilor sa vina costumati
pentru Carnaval. Tematica este la alegere.
Program de animatie pentru copii. Acces gratuit la piscinele
hotelului Termal ;Acces gratuit la Strandul Apollo - Felix;
Acces nelimitat la Internet WI-FI in spatiile comune.
Cazare 5 nopți cu mic dejun bufet si cina din care:
26.12.,27.12,28.12, Cina Bufet
29.12.2018 “Cina de bun-venit”
30.12.2018 - Cina Traditionala Ca’n Bihor (Meniu).Invitati:
solisti de folclor si ansamblu de dansuri populare.
31.12.2018 - Cina festiva de Revelion (Meniu) –muzica live ,
invitati surpriza si foc de artificii.
01.01.2019 – Cina Carnaval (Bufet) – muzica
live,tombola.Recomandam turistilor sa vina costumati
pentru Carnaval. Tematica este la alegere.
Program de animatie pentru copii. Acces gratuit la Strandul
Apollo - Felix; Acces nelimitat la Internet WI-FI in spatiile
comune.
Cazare 5 nopți cu mic dejun bufet si cina din care:
26.12.,27.12,28.12, Cina Bufet
29.12.2018 “Cina de bun-venit”
30.12.2018 - Cina Traditionala Ca’n Bihor (Meniu).Invitati:
solisti de folclor si ansamblu de dansuri populare.
31.12.2018 - Cina festiva de Revelion (Meniu) –muzica live ,
invitati surpriza si foc de artificii.
01.01.2019 – Cina Carnaval (Bufet) – muzica
live,tombola.Recomandam turistilor sa vina costumati
pentru Carnaval. Tematica este la alegere.
Program de animatie pentru copii. Acces gratuit la piscinele
hotelului; Acces gratuit la Strandul Apollo - Felix;
Acces nelimitat la Internet WI-FI in spatiile comune.

28.12-02.01.2018

28.12-02.01.2018
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Băile Felix

Băile
Herculane

Lotus Therm Spa &
Luxury Resort*****

6773 lei/camera/2adl

Hotel Domogled***

1000 lei/pers

De la

Cazare (in functie de pachetul ales) cu mic dejun bufet
suedez;
Masa : -26.12.2018,27.12.2018, 28.12.2018 cina bufet suedez
– Salon Ambra;
29.12.2018 – Cina de bun-venit- bufet suedez – Salon
Ambra;
30.12.2018 – Cina traditionala – bufet suedez – Salon
Ambra;
31.12.2018 – Cina Festiva Revelion – meniu special – Salon
Ambra;
01.01.2019 – Petrecere “ Alb&Negru” – cina bufet suedez –
Salon Ambra. Recomandam turistilor tinute alb si negru.
Program in restaurant : musica live in fiecare seara, artisti
consacrati, solisti folclor si asamblu dansuri populare (Cina
Traditionala), program special in seara de Revelion.
Program in Aquapark Felixarium:
Programe de animatie la piscine atat pentru adulti cat si
pentru copii;
Sesiuni de AquaZumba;
Acces gratuit la Aquaparc Felixarium (14 bazine);
Acces gratuit la doua tipuri de sauna (umeda,uscata),fantana
de gheata si fitness studio din Nelumbo Med-Spa;
Acces gratuit la 3 tipuri de sauna (umeda, uscata si
infrarosu), camera de gheata si dus-aventura din cadrul
Centrului Gold SPA
Parcare gratuita; Acces nelimitat la internet WI-FI.
SPUMA PARTY, Foc de artificii.
Cazare 3 nopți
Masa tip bufet*
30.12 - cina traditionala romaneasca- muzica DJ
31.12 - mic dejun, dejun
01.01 – dejun
02.01 - mic dejun
Cina festiva de Revelion (muzica DJ) 31.12.2018
Cina festiva de Carnaval (muzica DJ) 01.01.2019

26.12-02.01.2018

30.12-02.01.2018
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Băile Olanești

Hotel Parang **

De la
950 LEI/PERS

Băile Tușnad

Fortuna Eco Boutique Hotel***

Băile Tușnad

HOTEL O3ZONE****

Balvanyos

Grand Hotel
Balvanyos****

De la
2500 lei/pers

De la
2100 lei /pers/pachet

De la
3100 lei/persoană

Prima zi: check-in +cina
Cazare, mic dejun, dejun, cina
31.12.2018: mic dejun, dejun, CINA FESTIVA
01.01.2018: dejun, cina – CARNAVAL
02.01.2018: mic dejun + check-out
Cazare 5 nopți cu mese incluse
Baie finlandeză cu apă fierbinte în aer liber (gratuit o dată
pentru fiecare persoană în timpul şederii).
Clubul este dotat cu masă de biliard şi jocuri sociale cum ar
fi: şah, remi, cărti, jocul Pinguin etc. Folosirea acestora este
gratuită.
Cazare 4 nopţi, loc în cameră dublă cu toate mesele incluse
29.12 Primire cu cozonac secuiesc și afinată;
Seară românească cu cină bufet și cântece populare cu Cora
Munteanca,
30.12 Plimbare cu sania/ căruța, grătar în aer liber, sau
prânz bufet la hotel,
Cină bufet şi Warm Up party;
31.12 Prânz bufet la hotel sau plimbare cu sania/ căruța,
grătar în aer liber
Revelion 2019: cină festivă cu open bar şi petrecere cu
formaţia Rhytmic, foc de artificii
01.01 Brunch;
Cină festivă cu open bar, program artistic cu Anca Țurcașiu
urmat de o petrecere tematică Disco anii ‘70
02.01 Mic dejun şi check-out;
Acces la piscină, jacuzzi, sauna uscată și umedă, dușuri
emoţionale, fitness
Kid’s Club în zilele de 30.12-01.01 între orele 10:00-18:00
Cazare 4 nopți cu mic dejun
Masă în regim de pensiune completă
Acces nelimitat la circuitul termal din Grand Santerra Spa
(piscine, saune, baie cu aburi, salină)
Kids Club în zilele de 30, 31 decembrie și 1 ianuarie în
intervalul 10:00 - 19:00
Acces la sala de fitness, biliard și tenis de masă, în limita

30.12-02.01.2018

28.12-02.01.2018

29.12.2018-02.01.2019
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Cheile
Grădiștei

Resort Fundata

Cheile
Grădiștei

Resort Moieciu

Covasna

Hotel Montana***-

De la
2560 lei/cameră/2adl

De la
2230 lei/ cameră/2adl

1370 lei/pers
sau 1276 lei/pers în cameră
dublă (preţ achitat integral
până la data de 14.10.2018)

disponibilităților
29 decembrie - cină cu welcome drink urmată de Silent
Party
30 decembrie - întâlnire cu Moș Crăciun, cu daruri pentru
copiii până în 14 ani
30 decembrie - cină cu vinotecă urmată de petrecere cu DJ
31 decembrie - cină festivă de Revelion cu pachet de băuturi
inclus (open bar + vinotecă), petrecere cu formație
1 ianuarie - plimbare cu sania trasă de cai, cu gustări
tradiționale 1 ianuarie - Carnaval cu vinotecă inclusă,
petrecere cu formație, costumele vor fi aduse de către
participanți, iar cele mai reușite costume vor fi premiate.
Cazare:3 ,4 sau 5 nopti
- Demipensiune: mic dejun si cina servite sub forma de bufet
suedez ( fara bauturi alcoolice si nonalcoolice) 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.
- Masa Festiva de Revelion 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 sau 4 sau 5 nopti
- Mic dejun pentru numarul de persoane inclus in tarif
(camera dubla 2 adulti, camera tripla 3 adulti sau 2 adulti +1
copil, apartament/garsoniera3 adulti sau 2 adulti +2 copii cu
varsta pana in 14 ani )
- Masa Festiva de Revelion pentru numarul de persoane
inclus in tarif (camera dubla 2 adulti, camera tripla 3 adulti
sau 2 adulti +1 copil, apartament/garsoniera3 adulti sau 2
adulti +2 copii cu varsta pana in 14 ani )
Cazare - loc în cameră dublă 4 nopţi
Mese tip bufet*:
29.12.2018 - primire oaspeţi, cină de bun venit
30.12.2018 - mic dejun, cină POMANA PORCULUI
31.12.2018 - mic dejun, dejun
01.01,2019 – dejun
02.01.2019 - mic dejun

30.12.201802.01.2019

30.12.201802.01.2019

29.12.2018 02.01.2019
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DURĂU

HOTEL BRADUL***

De la
1000 LEI/PERS.

Gura
Humorului
Gura
Humorului

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

De la
2100 lei/persoanã

Maramureș
Vișeul de Sus

Hotel Gabriela***

Predeal

Hotel Carpați***

Predeal

De la
2350 lei/persoană

De la
1575 lei/pachet/persoană

Hotel Zada***

De la
1970 lei/pers

De la
1190 lei /persoana / sejur

Sinaia

Hotel Carpathia****

De la
4900 lei/cameră/2adl

Sacrificare porc - demonstraţie, foc de tabără în 30.12.2018
Cină festivă de Revelion (orchestră live) în 31.12.2018
Cină festivă de Carnaval (orchestra live) în 01.01.2019
Cazare DUBLĂ 4 nopţi;
MASĂ FESTIVĂ REVELION;
MASĂ FESTIVĂ CARNAVAL;

ALL INCLUSIVE !
Pachet de 5 zile/ 4 nopţi
4 nopti de cazare cu mic dejun (bufet tradițional)
2 prânzuri
2 cine
cina festiva si petrecerea de Revelion
uratori - datini si obiceiuri
masã câmpeneasca si foc de tabara (în aer liber)
relaxare la Centru SPA
5 nopți cazare(28 decembrie 2018 - 2 ianuarie 2019)
- mic dejun
- cina festivă dintre ani
- cină 01.01.19
- Acces nelimitat la Centrul SPA și piscină interioară
*Camera single STANDARD în regim dublu - 2.490 lei/
cameră
**Camera triplă 2*(3 adulți) - 1.400 lei/ pachet/ persoană.
Cazare 4 nopți in camera dubla
Mic dejun (exceptand 01.01.19)
Cina romaneasca cu muzica live si foc in 30.12.2018
Cina festiva cu program artistic, muzica live, foc de artificii
in 31.12.2018
Cina si petrecere carnaval in 01.01.2019
Relaxare cu central SPA
Cazare si mic dejun pentru 2 persoane pe camera;
Masa festiva de Revelion ( 31 Decembrie 2018);
Dineu specific de Anul Nou ( 1 Ianuarie 2019).
Cazare incepand cu data de 30.12.2018, micul dejun cu
exceptia 01.01.2019 (cand va fi brunch), masa festiva de

29.12.201802.01.2019
30.12-03.01
sau 29.12- 02.01
30.12-03.01

28.12.201802.01.2019

29.12.201802.01.2019
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Slanic
Moldova
Sovata

Hotel Dobru***

1600 lei/pers

Hotel Alunis***

1700 lei/pers

VATRA
DORNEI

HOTEL BRADUL***

De la

VATRA
DORNEI

Hotel Călimani***

De la
1350 lei/pers

VATRA
DORNEI

Hotel Carol****

De la
1720 lei/pers

Voineasa

Zan Hotel****

1550 LEI/PERS.

De la
1690 lei/persoană

Revelion cu muzica LIVE si invitati surpriza, brunch si cina
in 01 ianuarie 2019 cu muzica LIVE.
Tombola cu premii constand in sejururi la munte si
la mare.
Acces la piscina, sauna, jacuzzi, salina, internet
wireless si parcare in limita locurilor disponibile.
ULTRA ALL INCLUSIVE!
Cazare 3 nopți
Cazare 4 nopti in camera dubla
Pensiune completa bonuri valorice
Cina Festiva de Revelion, program artistic, surprise
Petrecere de Carnaval in data de 01.01.2019
Acces la piscinele cu apa dulce si sarata, saune, baia cu bule
Parcarea gratuita
Cazare (4 nopţi, respectiv 5 nopţi), cina – bufet (29, 30 dec.,
respectiv 28, 29, 30 dec.), mic dejun şi prânz –bufet (30, 31
dec., respectiv 29, 30, 31 dec.), cina festivã de Revelion
(orchestrã, spectacol “Datini şi obiceiuri”), mic dejun
prelungit – brunch (1 ian.), cină festivă de Carnaval
(orchestră, spectacol ”Datini şiobiceiuri”), mic dejun – bufet
(2 ian.), acces la centrul SPA (saună, piscină, sală fitness).
cazare (3 nopţi, respectiv 4 nopţi), cina – bufet (30 dec.,
respectiv 29, 30 dec.), mic dejun şi prânz – bufet (31dec.,
respectiv 30, 31 dec.),
cină festivă de Revelion (orchestră, spectacol “Datini şi
obiceiuri”), mic dejun
prelungit – brunch (1 ian.)
cină festivă de Carnaval (orchestră, spectacol ”Datini şi
obiceiuri”), mic dejun – bufet(2 ian.),
acces la centrul SPA (saunã, piscinã, salã fitness).
Pachetul de 5 nopţi de Revelion include: cazare cu mic dejun
bufet suedez, tichete valorice în valoare de 300 lei / persoană
si acces la Centrul SPA( saună cu infraroşu, saună
finlandeză, Jacuzzi şi salină)
Cazare 4 nopți cu Mic dejun - bufet suedez
-Cină ȋn seara zilei de 30.12.2018

30.12.201802.01.2019
29.12.201802.01.2019

29.12.201802.01.2019

30.12.201802.01.2019

28.12.201802.01.2019

29.12.201802.01.2019

OFERTĂ REVELION 2018
- Cina festivă de Revelion 31.01.2018
- Prânz ȋn data de 01.01.2019
- Cină festiva ȋn seara zilei de 01.01.2019
- Muzică - formaţie ȋn seara de Revelion
- Artificii ȋn noaptea de Revelion
- Foc de tabără ȋn seara zilei de 01.01.2019
- Acces liber la wi-fi, sală fitness, teren sport, jacuzzi, saună,
- Parcare gratuită ȋn curtea hotelului ȋn limita spaţiului
disponibil.

ACCEPTĂM VOUCHERE DE VACANȚĂ

