STAȚIUNEA VISEU DE SUS
HOTEL GABRIELA***
Cazare+ Mic dejun
Perioada
04.01.2019-20.12.2019
CAZARE
DBL TWIN*** 2 PERS.
DBL MATRIMONIALA*** 2 PERS.
DBL TWIN*** in regim de SGL
1 PERS.
DBL MATRIMONIALA*** in regim de SGL
1 PERS.

TARIF PE NOAPTE
200 LEI
220 LEI
180 LEI
160 LEI

*tarife valabile pentru sejur de minim 3 nopți
** pentru sejururi mai mici de 3 nopti tarifele sunt cu 15 lei/noapte mai scumpe
Facilităţi hotel:
Hotelul Gabriela se află în judeţul Maramureș, la 1,5 km de centrul din Vișeu de Sus. Ofera unităţi de cazare cu
WiFi gratuit. Calea ferată istorică a Mocăniţei este la 2 km de hotel.
Camerele moderne includ TV prin cablu, minibar şi baie cu articole de toaletă gratuite şi uscător de păr. Unele au
balcon.
Oaspeții au la dispoziţie facilități de wellness și spa. Acestea includ piscină interioară, sală de gimnastică, cadă cu
hidromasaj, baie turcească, saună uscată și salină.
Restaurantul à la carte de la Hotel Gabriela oferă preparate internaţionale şi româneşti tradiționale. De asemenea,
are bar şi terasă. Hotelul Gabriela are şi săli de banchet unde se pot organiza evenimente private, inclusiv nunţi.
În plus, proprietatea oferă loc de joacă pentru copii şi parcare privată gratuită. Zona de schi Borşa se află la 23
km.
Facilități copii:
• Pentru 1 copil de la 0-3,99 ani in camera cu parintii fara pat suplimentar cazarea este gratuita;
• Pentru 1 copil de la 4-6,99 ani se achită 20 lei/zi valoarea micului dejun
• Copiii peste 7 ani achita 50 lei/zi (patul suplimentar+ mic dejun+acces la centru Spa)
• Pentru 2 adl si 2 copii cu varsta peste 10 ani cazarea este obligatorie in 2 camere duble
Extraservicii:
• Teren Tenis-10 lei/h; nocturnă 40 lei/h
• Teren Fotbal-60 lei/h; nocturnă 90 lei/h
Achitarea sejurului pentru acest Hotel se face astfel: 30% în momentul rezervării, 70% cu 15 zile inainte de data
cazării.
Check- in începând de la 16:00
Check-out până la 12:00

