
 
 

Oferte sărbători de iarnă 

Minivacanța de 1 Decembrie 
Perioada: 28.11-01.12.2020 
 

Pachetul cuprinde: 

•  3 nopţi de cazare - loc în cameră dublă, mic dejun bufet inclus 

•  Primire tradiţională cu cozonac secuiesc și afinată la check-in 

•  28.11 cină tradițională bufet 

•  29.11 prânz bufet 

•  29.11 cină cu grătar în aer liber și cântece populare cu Cora Munteanca 

•  30.11 prânz bufet 

•  30.11 cină bufet și party cu DJ 

•  01.12 Check-out 

•  Acces la piscină, jacuzzi, sauna uscată şi umedă, fitness 

 

Tarif pachet:       910 lei/ persoană/ pachet 

Supliment single  350 lei/ sejur  

Supliment apartament 535 lei/ apartament (2 pers.)/ sejur  

 

Copiii cu vârsta sub 6 ani, fără pat suplimentar, beneficiază de gratuitate.  

Pentru copiii cu vârsta între 6-14 ani cu meniu copil si pat suplimentar tariful este 505 lei/ sejur  

Pentru persoane peste 14 ani pe pat suplimentar tariful este 805 lei/ sejur  

 

Avans: 50% din valoarea sejurului în termen de 7 zile calendaristice de la data rezervării şi plata 

integrală cu cel putin 3 zile înainte de sosirea turiştilor. 

 

Mențiuni: 

 Turiștii pot anula din motive personale rezervarea făcută, fără penalizare până cel târziu cu 10 

zile înainte de data începerii sejurului. În acest caz sau în cazul în care reglementările naționale 

nu vor permite organizarea evenimentului avansul achitat poate fi folosit pentru achiziționarea 

unui sejur într-o altă perioadă. 

 În cazul anulării cu mai puțin de 10 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). 

 
 
 



 

 
Crăciun 2020 
Perioada: 24-27.12.2020  

 

Pachetul cuprinde: 

• Cazare 3 nopţi, loc în cameră dublă, mic dejun bufet inclus 

• Primire tradiţională cu pălincă şi cozonac la check-in 

• 24.12 Cină bufet de bun venit și cântece populare cu Cora Munteanca 

• 25.12 Prânz bufet 

   Cină festivă în seara Crăciunului cu muzică Live* 

• 26.12 Prânz bufet 

   Cină bufet și party cu DJ 

• 27.12 Mic dejun şi check-out 

• Acces la piscină, jacuzzi, sauna uscată și umedă, fitness 

 

Tarif pachet: 1150 lei/persoană/pachet 

 

Supliment single         355 lei/ sejur  

Supliment apartament 530 lei/apartament (2 pers) /sejur  

Noapte suplimentară cu mic dejun şi cină bufet 470 lei/zi/ cameră dublă  

 

Copiii cu vârsta sub 2 ani, fără pat suplimentar, beneficiază de gratuitate.  

Pentru copiii cu vârsta între 2-6 ani cu meniu copil, tariful este 230 lei/sejur, fără pat  

Pentru copiii cu vârsta între 6-14 ani cu meniu copil și pat suplimentar,  tariful net este 580 lei/sejur   

Pentru persoane peste 14 ani pe pat suplimentar tariful este 1040 lei/ sejur  

 
*Muzica live în sala de evenimente Mihai Eminescu. Clienților cu rezervare în restaurant li se asigură muzica prin boxe și 

acces liber în sala Mihai Eminescu. Putem confirma rezervări în sala Mihai Eminescu în limita locurilor disponibile 

Avans: 50% din valoarea sejurului în termen de 7 zile calendaristice de la data rezervării şi plata 

integrală cu cel putin 3 zile înainte de sosirea turiştilor. 

Mențiuni: 

 Turiștii pot anula din motive personale rezervarea făcută, fără penalizare până cel târziu cu 10 

zile înainte de data începerii sejurului. În acest caz sau în cazul în care reglementările naționale 

nu vor permite organizarea evenimentului avansul achitat poate fi folosit pentru achiziționarea 

unui sejur într-o altă perioadă. 

 În cazul anulării cu mai puțin de 10 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). 

 

 

 

 



 
 

 

Revelion 2021 
30.12.2020-03.01.2021  

 

Pachetul cuprinde: 

 Cazare 4 nopţi, loc în cameră dublă cu toate mesele incluse 

 

 30.12 Primire cu cozonac secuiesc și afinată la check-in  

  Seară de bun venit cu cină bufet și cântece populare cu Cora Munteanca  

 

 31.12 Plimbare cu sania/ căruța (10:00), grătar în aer liber/ prânz bufet la hotel 

  Revelion 2020: cină festivă cu open bar 

  Petrecere cu formaţia Rhytmic 

  Dress Code: Black tie 

 Foc de artificii 

 

 01.01 Brunch/ Plimbare cu sania/ căruța (13:00), grătar în aer liber  

 Cină festivă cu open bar 

 Petrecere cu fomația Back in Time 

 Dress Code: Glamours, anii ‘30 – pene, mărgele, jobene 

 

 02.01 Program individual în aer liber, relaxare la spa 

  Prânz și cină bufet 

  Party cu DJ 

 

 03.01 Mic dejun şi check-out;  

 

•  Acces la piscină, jacuzzi, sauna uscată și umedă, mini sală fitness 

 

Tarif : cu loc la mese în sala Mihai Eminescu: 2.464 lei/ persoană/ pachet 

Tarif : cu loc la mese în Restaurant O3zone:   2.280 lei/ persoană/ pachet 

  

Supliment single 580 lei/ sejur  

 Supliment apartament 780 lei/ apartament (2 pers)/ sejur  

 
 
 
 
Orchestra și ringul de dans sunt în sala Mihai Eminescu. Clienților cu rezervare în Restaurant O3zone li se 

asigură muzica prin boxe și acces liber în sala Mihai Eminescu. 
 



 
 

Tarife copii : 

 Copiii cu vârsta sub 2 ani beneficiază de gratuitate, fără asigurarea locului la mesele festive și fără 

pat suplimentar. 

 Pentru copiii cu vârsta între 2-6 ani cu meniu copil şi loc la mesele festive, tariful este 840 lei/sejur 

în sala Eminescu respectiv 740 lei/sejur în Restaurant.  

 Pentru copiii cu vârsta între 6-14 ani pe pat suplimentar, cu meniu copil şi loc la mesele festive, 

tariful net este 1.290 lei/sejur în sala Eminescu respectiv 1190 lei/sejur în Restaurant. 

 Tariful pentru copii peste 14 ani sau adulţi pe pat suplimentar este 1.980 lei/sejur în sala 

Eminescu respectiv 1.780 lei/sejur în Restaurant.   

 Mențiuni: 

Programul de plimbare cu sania sau căruța durează 4-5 ore și conține un grătar în aer liber cu vin fiert, 

ceai şi pălincă de casă la discreție. Participanții se vor înscrie în momentul rezervării la alegere pentru 

data de 31.12 ora 10:00 sau 01.01 ora 13:00. Se recomandă îmbrăcăminte și încălțăminte adecvată 

pentru activități în aer liber pe timp de iarnă.  

Pentru familii cu copii oferim un loc special amenajat și Kid’s club cu clownul Kuki în perioada de 

31.12-01.01 între orele 10:00-18:00. 

Pentru terapii Spa vă recomandăm să faceți programare la numărul de telefon 0266-335406. 

 

Pentru finalizarea rezervării se solicită achitarea unui avans de 50% din valoarea totală a sejurului în 
termen de 7 zile calendaristice de la efectuarea comenzii. Plata integrală se va efectua până cel târziu 
pe 20.12.2020. 
 
Politica de anulare:    

 Turiștii pot anula din motive personale rezervarea făcută, fără penalizare până cel târziu cu 10 

zile înainte de data începerii sejurului. În acest caz sau în cazul în care reglementările naționale 

nu vor permite organizarea evenimentului avansul achitat poate fi folosit pentru achiziționarea 

unui sejur într-o altă perioadă. 

 În cazul anulării cu mai puțin de 10 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). 

 


