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PENSIUNEA SPERANTA 3*- PREDEAL 

 

                 
                                       
                                       Oferta  Sf  Andrei 
                                    27.11.2020 - 01.12.2020 
 
 

Oferta  include  

4 nopti de cazare cu mic dejun   
 30.11.2020  Cina             
Tarif pachet: 960 lei /pachet/ 2  persoane in camera dubla 
 

  

Vacanta de Craciun in mijlocul  naturii 
                                          23.12.2020- 27.12.2020 

 
Pachetul include : 
 
Cazare  - 4 nopti /cu mic dejun                                     
Masa   24  decembrie – Cina (bufet suedez) 
25  decembrie – Masa  traditionala romaneasca  
26 decembrie – Cina (bufet suedez) 

 
*Pret pachet  2280.00lei/  2 persoane in  camera dubla 
*Pret pachet  2586.00 lei/ 2 persoane  in apartament   

 
Nota :     
Tarifele includ T.V.A. şi taxa de staţiune   
 Se poate plati si cu tichete/card de vacanta  
Se pot modifica datele de  Check-In //Check-Out 
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Pentru copii de pana la 6 ani se acorda gratuitate la cazare si masa,iar  pentru copii peste 6 ani se ofera 
gratuitate; 
  
la cazare in pat cu parintii,pentru pat suplimentar(fotoliu exstensibil)+serviciile de masa valoarea serviciilor 
este  de 220 lei) ; 
 
In apartamente se pot caza  2 persoane adulte cu 1 sau 2 copii (pentru serviciile de masa valoarea  meselor 
este de 280 lei) 
            
- Bauturi traditionale romanesti la fiecare cina; 
 
 Menţionăm faptul că pentru această perioadă, din cauza solicitărilor numeroase, în cazul unei comenzi 
ferme, se va achita un avans de 50% din valoarea pachetului de servicii, în momentul efectuarii rezervării 
iar diferenţa  de 50% se va achita până în momentul cazari . 
 
 
 

 
 

                                                                OFERTA DE REVELION  
                                                          30.12. 2020- - 03.01.2021 

 
 
Pachetul include: Cazare -  4 nopti 
31 - Mic dejun 
31 -  Cina Festiva de Revelion 
01  - Brunch (buffet suedez) 
01 - Cina 
02 - Mic dejun 
02 – Cina 
03 - Mic dejun 
 
*Pret pachet :    3100.00 lei /2 persoane  in camera dubla 
*Pret pachet:     3490.00 lei/ 2 persoana in apartament 
 
 
Nota : Tarifele includ T.V.A. şi taxa de staţiune   
- Pentru copii de pana la 6 ani se acorda gratuitate la cazare si masa,iar  pentru copii peste 6 ani se ofera 
gratuitate la cazare in pat cu parintii, pentru pat suplimentar(fotoliu exstensibil)+serviciile de masa valoarea 
serviciilor este  de 350 lei)  
          - In apartamente pot fii cazate 2 persoane adulte cu 1 sau 2 copii (pentru serviciile de masa valoarea  
meselor este de 350 lei) 
   - Bauturi traditionale romanesti la fiecare cina; 
 
Menţionăm faptul că pentru această perioadă, din cauza solicitărilor numeroase, în cazul unei comenzi 
ferme, se va achita un avans de 50% din valoarea pachetului de servicii, în momentul efectuarii rezervării 
iar diferenţa de 50% se va achita până în momentul cazari    
 

  


