
      OFERTA 1 IUNIE 2018
       Sejur 2 nopti in perioada

      1 iunie – 3 iunie 2018

CAMERA DUBLA 850 LEI/SEJUR (doi adulti in camera)
CAMERA SINGLE 550 LEI/SEJUR (un adult in camera)

SERVICII INCLUSE:
Cazare în cameră dublă / single pentru nopțile de 1 si 2 iunie
- 1 iunie cazare si cina bufet suedez*
- 2 iunie cazare, mic dejun și prânz  bufet suedez*
- 3 iunie mic dejun bufet suedez*
*Bauturi incluse la bufet: apa minerala/plata, sucuri naturale, 150 ml vin alb/rosu/pers adulta la masa 
principala, iar la mic dejun apa, cafea, ceai, lapte, sucuri. 

Petrecere pentru copii cu Profesorul de joaca  Leon Magdan
si animatorii sai!
Copii, veti avea activitati diverse, proiectii film, baloane, vata
de zahar, face painting si alte surprize !!!

In acest timp, parintii pot petrece clipe de relaxare la SPA!

Kids pool: program special pentru copii la piscina interioara intre 
orele 15.00-19.00 (doar insotiti de parinti / adulti)

FACILITATI COPII:
- copii 0-3 ani beneficiaza de gratuitate (fără pat suplimentar; serviciile de 
cazare și mesele incluse în pachetul pentru adulți)
- copii 3-13 ani, 46 lei/noapte (cazare gratuita fara pat suplimentar, servicii 
masa demipensiune)
- copii 3-13 ani, 90 lei/noapte (include pat pliant suplimentar, servicii masa 
demipensiune)
- copii cu varsta mai mare de 13 ani, 145 lei/noapte (include pat pliant 
suplimentar, servicii masa demipensiune)
- pentru 1 adult + 1 copil 0-3 ani se aplica tarif camera single
- pentru 1 adult + 1 copil 3-13 ani se aplica tarif camera single plus 46 
lei/noapte (contravaloare demipensiune)
- pentru 1 adult + 2 copii 3-13 ani se aplica tarif camera dubla
- pentru 1 adult + 1 copil mai mare de 13 ani se aplica tarif camera dubla.
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