Dacă doriti să petreceti Sărbatorile Crăciunului în Predeal, un loc mirific
datorită contextului natural, atunci sigur veți ajunge la Pensiunea 107,
unde micii colindători vestesc Nașterea Domnului.

Pachet Craciun
3 nopti de cazare cu demipensiune 23 - 24 - 25.12.2018
cina bufet suedez in 23.12.2018
cina bufet suedez in 24.12.2018
cina traditionala bufet suedez in 25.12.2018
cu program artistic
copii cu varsta pana in 7 ani beneficiaza
de gratuitate la cazare, fara meniu

Pret Pachet / Pers

185 € - loc pentru cazare IN CAMERA DUBLA
185 € - loc pentru cazare IN CAMERA TRIPLA
165 € - loc pentru cazare iN APARTAMENT DOUA

DORMITOARE CU O SINGURA BAIE (MAX 4 PERSOANE)
confirmarea rezervarii facute telefonic sau pe e-mail,
devine certa in momentulachitarii unui avans de
minim 30% din valoarea Totala a serviciilor.
politici anulare

rezervarile se pot anula gratuit cu 30 de zile inainte de data sosirii,
intre 20-30 de zile orice anulare sau modificare se taxeaza cu 50% din valoarea
pachetului, cu mai putin de 20 de zile avansul devine nerambursabil si orice
modificare sau anulare se tarifeaza cu contravaloarea integrala A sejurului.

Roxana - 0735.212.885
dragos - 0761.107.107

Pachet Revelion
cazare cu demipensiune incepand cu 30.12.2018
micul dejun (mai putin in data de 01.01.2019)
cina bufet suedez in 30.12.2018
masa festiva de revelion - program artistic
cu muzica live in 31.12.2018
cina bufet suedez in 01.01.2018
cina bufet suedez in 02.01.2018

Pret Pachet / Pers

TIP CAMERA
cAMERA DUBLA 2 PERS
CAMERA TRIPLA 3 PERS
APARTAMENT 4 PERS

4 NOPTI
395 €
375 €
350 €

TARIFE COPII
1 copil pana la 7 ani beneficiaza de gratuitate la cazare
copii intre 7-12 ani - 180 € sejur de 4 nopti cu pachet similar adultilor

confirmarea rezervarii facute telefonic sau pe e-mail,
devine certa in momentulachitarii unui avans de
minim 30% din valoarea Totala a serviciilor.
politici anulare

rezervarile se pot anula gratuit cu 30 de zile inainte de data sosirii,
intre 20-30 de zile orice anulare sau modificare se taxeaza cu 50% din valoarea
pachetului, cu mai putin de 20 de zile avansul devine nerambursabil si orice
modificare sau anulare se tarifeaza cu contravaloarea integrala A sejurului.

roxana - 0735.212.885
dragos - 0761.107.107

