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Paste
Perioada: 
26 - 30.04.2019
* CAMERA DUBLA - 1.285.00 RON/ persoană/ sejur
* APARTAMENT - 1.430.00 RON/persoană/ sejur
* CAMERA DUBLA IN PENTHOUSE - 1.695.00 RON/per-
soană/ sejur
* CAZARE SINGLE OCUPATA IN REGIM SINGLE - 1.215.00 
RON/persoană/ sejur

Pentru copiii cu vârsta cuprinsă intre 0 şi 5 ani, se oferă 
gratuitate la cazare şi masă, in măsura in care nu se doreşte 
un pat suplimentar. Pentru copiii cu vârsta cuprinsa intre 5 şi 
14 ani, se va achita extra suma de 306.00 RON, reprezentând 
valoare demipensiune. In cazul in care se doreşte pat supli-
mentar, costul acestuia este de 360.00 Ron/sejur.

Perioada: 
27 -30.04.2019
* CAMERA DUBLA - 975.00 RON/ persoana/ sejur
* APARTAMENT - 1.080.00 RON/persoana/ sejur
* CAMERA DUBLA IN PENTHOUSE - 1.280.00 RON/pers-
soana/ sejur
* CAZARE SINGLE OCUPATA IN REGIM SINGLE - 920.00 
RON/persoana/ sejur

Pentru copiii cu vârsta cuprinsă intre 0 şi 5 ani, se oferă 
gratuitate la cazare şi masă in limita in care nu se doreşte un 
pat suplimentar. Pentru copiii cu vârsta cuprinsa intre 5 şi 14 
ani se va achita extra suma de 235.00 RON, reprezentând 
valoare demipensiune. In cazul in care se doreşte pat supli-
mentar, costul acestuia este de 270.00 RON/sejur.

OFERTA

 10% DISCOUNT

Pachetele includ:
- Cazare cu demipensiune – mic dejun şi cina sub forma de bufet 
suedez: mâncare + pachet de băuturi (apa, suc şi cafea). 
Celelalte băuturi se comanda extra si se achita separat.
- Învierea la Biserica, “Sfânta Adormire” din Săcele, la o distanta de 
5 minute.
- Masa Festiva de Paște - cu program artistic.
- Formație live in fiecare seara.
- Accesul la piscina acoperita, încălzita - in intervalul orar 10.00 - 
21.30.
- Accesul la sauna in intervalul orar 10.00 - 21.30.
- Sala de fitness in intervalul orar 10.00 - 21.30.
- Sala de jocuri cu biliard şi ping-pong in intervalul orar 10.00 - 
21.30.

Plata se face in avans.
Plata se poate face si cu tichete de 
vacanta: Edenred, Sodexo si Cheque 
dejeuner.


