
 

PETRECE ROMÂNESTE 

DE 1 DECEMBRIE 

 

 

 

28 NOV-01 DEC 2020  

ÎNCEPÂND DE LA 649 LEI/PERSOANA 

 

             

 

www.hotelrozmarin.ro 

 

Conditii rezervare: 

- Avans pentru garantarea rezervarii:  20 % din contravaloarea serviciilor; 

- Posibilitatea anularii rezervarilor fara penalitati cu o luna inainte de data 

inceperii pachetului de servicii; 

- Avand in vedere situatia actuala, va comunicam ca in cazul reinstituirii 

restrictiilor, avansul achitat va fi restituit. 
 

FACILITĂȚI: 

 WI-FI;                                                                            

 ACCES LIBER LA SALA DE FITNESS, 

SAUNĂ        
 MUZICĂ LIVE ÎN RESTAURANT   

 

 

T: 0040268456422 

M: 0040740096863 

E:rezervari@hotelrozmarin.ro                           

649 lei loc în cameră dublă 

Pachetul include: 

 3 nopti de cazare cu micul dejun 

înperioada 28 nov-01 dec 
 Cină românească cu foc de tabără și 

formație live pe 30.11.2020; pe 

toată durata cinei vor fi incluse 

bauturile alcoolice și nealcoolice 

*noapte extra 250 lei/camera/noapte 

(cazare + micul dejun) 

 

875 lei loc în apartament 

Condții și faciități pentru copii și 

adulți: 

 Primul copil până in 12 ani are 

gratuitate (in pat cu părinții) 
 Al 2-lea copil până în 12 ani achită 

30% din prețul unui adult 
 Copii cu vârsta intre 12-18 ani 

achită 50% din prețul/adult 
 A 3-a persoană adultă în cameră 

achită 75% din preț 

http://www.hotelrozmarin.ro/


 

PACHET CRACIUN 2020   
  
4 nopti + 1 noapte cadou ( check-in 22.12.2020-check-out 27.12.2020 noaptea cadou) 

 450 euro/persoana, loc in camera dubla/sejur  

 550 euro/ persoana, loc in apartament (2 pax)/sejur     

 

Conditii si facilitati pentru copii si adulti: 
 199 euro/sejur – copil 7-12 ani cu pat suplimentar in camera dubla/apartament 

 150 euro/sejur - copil 7-12 ani cazat in pat cu parintii in camera dubla 

 290 euro/sejur - a treia persoana adulta cazata in camera tripla sau apartament 

 200 euro/sejur - a patra persoana adulta cazata in apartament 

 Copil intre 0-7 ani cazat in pat cu parintii beneficiaza de gratuitate la cazare si mese. 

 99 euro/sejur- al doilea copil intre 0-7 ani cazarea in camera cu pat suplimentar si mese incluse 

 special pentru copiii: acces gratuit  la locul de joaca, cadouri pentru cei mici. 

 

Extranight: 50 euro/camera dubla/noapte cu mic dejun inclus pentru doua persoane 

                       70 euro/apartament/noapte cu mic dejun inclus pentru doua persoane 

                       60 euro/camera tripla/noapte cu mic dejun inclus pentru trei persoane 

  

Pachetul include: 
22.12.20: - Intampinarea oaspetilor in receptia hotelului 

     - Cina tip bufet suedez cu muzica live 

 

23.12.20:   - Micul dejun 

                  - Pranzul tip bufet suedez 

                  - Cina tip bufet suedez cu muzica live 

   24.12.20:  - Micul dejun 

                    - Dejun BBQ cu taierea porcului 

                    - Intalnirea cu Mos Craciun 

                    - Cina tip bufet suedez -> colindatori, dansatori, muzica live 

 

   25.12.20: - Micul dejun 

                    - Pranz tip bufet suedez 

                    - Cina tip bufet suedez cu muzica live 

 

  26.12.20:  - Micul dejun 

                   - Pranz 

 

  27.12.20:  - Micul dejun 

 

In timpul meselor vor fi incluse urmatoarele sortimente de bauturi: 

 bauturi alcoolice: tuica/visinata/afinata/vinul casei/bere draft 

 bauturi non-alcoolice: cafea/ceai/sucuri gama Coca-Cola/apa minerala/plata 

( Bauturile se vor servi numai pe durata meselor) 

 

Conditii rezervare: 

- Avans pentru garantarea rezervarii:  20 % din contravaloarea serviciilor; 

- Posibilitatea anularii rezervarilor fara penalitati cu o luna inainte de data inceperii pachetului de servicii; 

- Avand in vedere situatia actuala, va comunicam ca in cazul reinstituirii restrictiilor, avansul achitat va fi 

restituit. 



PACHET REVELION 2020-2021  
 

4 nopti ( check-in 30.12.2020 , check-out 03.01.2021) 

+NOAPTE CADOU 29.12.2020 

  
  675 euro/persoana, loc in camera dubla/sejur  

  850 euro/ persoana, loc in apartament (2 pax)/sejur 
  

Conditii si facilitati pentru copii si adulti: 
  290  euro/sejur – copil 7-12 ani cu pat suplimentar in camera dubla/apartament 

  230 euro/sejur- copil 7-12 ani cazat in pat cu parintii in camera dubla 

  400 euro/sejur- a treia persoana adulta cazata in camera tripla sau apartament 

  250 euro/sejur- a patra persoana adulta cazata in apartament 

 Copil intre 0-7 ani cazat in pat cu parintii beneficiaza de gratuitate la cazare si mese, exceptand cina de revelion 

(cost  50 euro/copil). 

 99 euro/sejur- al doilea copil intre 0-7 ani, exceptand cina de revelion (cost  50 euro/copil). 

Cina de revelion pentru copii va fi amenajata special in sala Ronda. 
 

  special pentru copiii: acces gratuit  la locul de joaca cu participare la toate activitatile zilnice organizate  
 

Extranight: 65 euro/camera dubla/noapte cu mic dejun inclus pentru doua persoane 

                       95 euro/apartament/noapte cu mic dejun inclus pentru doua persoane 

                       75 euro/camera tripla/noapte cu mic dejun inclus pentru trei persoane 
                       

Pachetul include: 
 30.12.20:  

       -    Intampinarea oaspetilor in receptia hotelului 

- Cina tip bufet suedez cu muzica live 
 

 31.12.20:  

      -      Micul dejun bufet suedez 

- Cina festiva de revelion- program artistic, muzica live, foc de artificii 
 

 01.01.21:  

      -     Micul dejun bufet suedez 

- BBQ taierea porcului 

- Cina tip bufet suedez 
 

 02.01.21:  

      -      Micul dejun bufet suedez  
 

 

 03.01.21: 

       -     Micul dejun bufet suedez 
 

 Note: Mesele vor fi completate cu urmatoarele sortimente de bauturi: 

   bauturi alcoolice: tuica/visinata/afinata/vinul  casei/bere draft, whisky, Campari, Martini, gin 

   bauturi non-alcoolice: cafea/ceai/sucuri gama Coca-Cola/apa minerala/plata 

( Bauturile se vor servi numai pe durata meselor) 
 

 Conditii rezervare: 

- Avans pentru garantarea rezervarii:  20 % din contravaloarea serviciilor; 

- Posibilitatea anularii rezervarilor fara penalitati cu o luna inainte de data inceperii pachetului de servicii; 

- Avand in vedere situatia actuala, va comunicam ca in cazul reinstituirii restrictiilor, avansul achitat va fi 

restituit. 


