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 Albac 
 Pensiunea: Steaua Arieșului 4* 

Statiune: Albac, jud Alba 

Crăciun 2021: perioada 24-27 decembrie 

 
PACHET 3 NOPŢI / 4 ZILE 

SEJUR ALL INCLUSIVE/PERSOANĂ 

Steaua Arieşului 

etaj I şi II                1575 lei/pers 

mansardă                1260 lei/pers 

 

MIC DEJUN 7,30 – 10.30 

PRÂNZ         13.00 – 15.00 

CINA             18.00 – 21.00 

 

PROGRAMUL SEJURULUI 

Primirea oaspeților cu preparate tradiționale (țuică, afinată, vin, bere, sucuri 

naturale) 

Tăiatul porcului  

Așteptarea mesagerilor Nașterii Domnului  

Pregătiri pentru sosirea lui Moș Crăciun  

Alaiul colindătorilor – Cele mai vechi colinde din Ardeal 

MASA FESTIVĂ   

Program artistic de Crăciun 

Foc de tabără 

Plimbări cu sania trasă de cai 

Seară de colinde și voie bună  

 

Cei care doresc să petreacă alături de noi încă o noapte de voie bună, vor achita 

suma de 250 lei/persoană. 

 
Pensiunea Steaua Arieşului este amplasată pe râul Arieş, în localitatea montană Albac. Această casă de 

oaspeţi, cotată la 4 stele, oferă camere decorate confortabil şi acces gratuit la Wi-Fi în hol. 

Camerele luminoase şi spaţioase dispun de mobilier din lemn şi de parchet. De asemenea, toate acestea 

includ o canapea şi TV prin cablu. 

Steaua Arieşului dispune de un restaurant care serveşte mâncăruri din bucătăria tradiţională românească. 

De asemenea, oaspeţii pot utiliza facilităţile de grătar din grădina pensiunii. Pe lângă acestea, aici veţi 

găsi un teren de joacă pentru copii. 
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 Azuga 
 Hotel: AZUGA SKI & BIKE RESORT 3* 

Statiune: Azuga 

Crăciun 2021: perioada 23-27 decembrie 
 1230 lei / persoană – loc în cameră dublă 

   

Oferta include: 

Cazare 4 nopti cu pensiune completă 

Cină bufet suedez în 24.12.2021 – Sosirea lui Mos Crăciun 

Dejun festiv în 25.12.2021 

Cină în 23, 25, 26.12.2021 

Dejun în 24, 26.12.2021 

  

20% Reducere la Telegondola Azuga; 

Copiii până la 6 ani au gratuitate la cazare si mic dejun. 
  

Supliment copil 6-14 ani – 485 lei 

Supliment cameră single – 480 lei 
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 Baile Felix 
HOTEL:  Ami 3 *  

 Statiune: Baile Felix 

Crăciun 2021: perioada 24-27 decembrie 

 

 Tarif: 1550 lei/2pers – cazare cu demipensiune  
Pachetul include: 

 Cazare în cam cu pat matrimonial 

 Regim de masa: mic dejun și  cina  

 Prânz tradițional în ziua de Craciun  

 Program artistic, colinzi, muzica live  

 
Pat suplimentar pt copil de la 7 ani  - 80 lei cu mic dejun  

Cina 20 lei  

Fără pat suplimentar se tarifarea micul dejun 25 lei  

 

 Info Hotel:   
Hotel Ami a fost deschis în anul 2008 find cotat la categoria de trei stele superior. Serviciile 

ireprosabile sunt dovada renumelui pe care hotelul și  restaurantul il poarta printre clienti. 

 

Capacitatea totala maxima de cazare a Hotelului Ami este de 60 de locuri. 

Hotelul Ami este structurat astfel: parter + etaj 1 + etaj 2 + etaj 3 + etaj 4, hotelul  fiind dotat cu lift.  

Hotelul Ami dispune de 30 de camere cu pat matrimonil/twin. La cerere de asemenea pensiunea oferă 

pat suplimentar la cerere. 

 

Toate camerele Hotelului Ami sunt dotate cu aparate de aer conditionat, frigider , cabina de dus, 

uscator de par, radio, TV conectat la reteaua de cablu, telefon cu acces international direct, internet, 

baie și  balcon, mobilier ultra-modern, saltele ortopedice, ferestre termopan/velux. 

 

Hotelul Ami dispune de o sala de conferinta cu o capacitate de 40 de locuri dotata cu aer conditionat, 

conexiune la internet de mare viteza, proiector și  panou de proiectie. De asemenea sala de conferinta 

este dotata cu echipament de traducere și  conferinta wireless. 

 

Hotelul Ami  poate oferi la cerere transfer aeroport sau alte destinatii, taxi și  limuzina sau inchirieri 

masini. Hotelul  dispune de o parcare pazita cu o capacitate de 20 de locuri. 

 

 

  

http://www.sinditour.ro/


  

 

8 

 

 

 

Iași, B-dul Tutora nr 2, Sc.B, Parter Romania, 700160 

Tel: 0756216216, 0758800500, 0752562562 

Fix: 0040/232216216 

E-mail :office@sinditour.ro 

Web: www.sinditour.ro 

 HOTEL:  Aqua President 3 * 

Statiune: Baile Felix 

Crăciun 2021: perioada 22-28 decembrie 

Tip camera Sejur 3 nopti 

Ron/pers 

Sejur 4 nopti 

Ron/pers 

Sejur 5 nopti 

Ron/pers 

Sejur 6 nopti 

Ron/pers 

Dbl Superior 1350 1550 1750 1900 

Dbl Standard 1150 1350 1550 1700 

Apt/3 pers 1350 1550 1750 1900 

Pachetul de servicii cuprinde: cazare loc in camera dubla sau apartament, dupa caz, masa (pensiune 

completa bufet la mic dejun, pranz si cina, EXCLUSIV bauturi alcoolice), surprize de Craciun. Moment special 

de taiere in mod traditional  a porcului in ziua de 24 Decembrie, pranz festiv cu produse traditionale in data de 25 

Decembrie si cina festiva cu program special de colinzi in data de 25 Decembrie. In cadrul mesei festive de 

Craciun sunt incluse si bauturile. 

Facilitati/gratuitati: piscine interioare/exterioare cu apa termala, jacuzzi, sauna umeda, sauna uscata, 

internet gratuit, parcare pazita. 

Mentionam ca turistii cazati in cadrul Hotelului Aqua President, vor servi cina festiva de Craciun, 

in Sala de Evenimente.  

Rezervarea serviciilor se face pana la data de 01.12.2021. Dupa aceasta data se considera rezervate 

locurile pentru care se achita un avans de 50%, diferenta urmind a fi achitata pana la data de 10.12.2021. 

 

Oferta speciala: 
Turistii cu pachet de Craciun cazati in Hotel Aqua President*** beneficiaza de acces gratuit in cadrul 

Aqua Park-ului pe toata perioada sejurului. 

 

Pachete Craciun copii  

In cadrul Hotel Aqua President*** suntem incantati sa va intampinam impreuna cu micutii nostri oaspeti. 

In functie de varsta si serviciile accesate, costul cand calatoriti cu un copil este: 

- 0 – 4 ani gratuit cazare si masa (fara pat suplimentar). Din cauza unui numar limitat de patuturi, va 

rugam sa verificati disponibilitatea acestora in momentul rezervarii. 

- 5 – 6 ani gratuit cazare (fara pat suplimentar). Supliment masa pensiune completa – 80 lei/zi.  

- 7 – 14 ani, tarifele sunt urmatoarele: 

Sejur 3 zile   500 lei/sejur/copil 

Sejur 4 zile   600 lei/sejur/copil 

Sejur 5 zile   700 lei/sejur/copil 

Sejur 6 zile   800 lei/sejur/copil 

 

Tariful include pat suplimentar/canapea extensibila in camera, serviciu de masa sub forma de bufet la 

toate mesele, cadouri pentru copii, petrecere speciala pentru copii in seara de Craciun. 

Va rugam sa ne comunicati in momentul achizitionarii pachetului de Craciun a prezentei copiilor. In caz de 

necomunicare, riscati sa nu va putem pune la dispozitie patuturi/paturi suplimentare, datorita necunoasterii acestei 

nevoi. 

 

Info Hotel:   
FacilitatiHotel Aqua President 4*-Baile Felix dispune de urmatoarele facilitati: piscina în aer liber -5 piscine 

exterioare, piscina acoperita -13 piscine interioare, piscina cu apa termala, SPA -masaj, bazin cu valuri, grota 

mediteraneeana, zona de relaxare și  linistire, sauna turceasca, sauna finlandeza , teren sport mixt -minifotbal, 

squash, sala fitness, VIP area. Folosirea saunelor în cadrul Aqua Park-ului este gratuita. 

 Sauna finlandeza este o odaie mica supraincalzita (70°C - 90°), prevazuta cu banci, ea este alaturi de mai multe 

bazine. Sauna poate fi folosita ca sauna cu aer uscat sau sauna cu vapori care pot sa contina extracte diferite. 

Sauna are un efect de calire a organismului contra racelii, sau de ameliorare a unor tulburari neurovegetative. 

http://www.sinditour.ro/


  

 

9 

 

 

 

Iași, B-dul Tutora nr 2, Sc.B, Parter Romania, 700160 

Tel: 0756216216, 0758800500, 0752562562 

Fix: 0040/232216216 

E-mail :office@sinditour.ro 

Web: www.sinditour.ro 

 Ridicarea temperaturii corporale pana la 39° C, are un efect asemanator cu cel al starilor febrile, stare în care 

sunt omorati agentii patogeni care nu pot suporta temperaturi peste 37° C. Corpul supraincalzit din sauna, vine în 

contact cu o baie rece, care are un efect de relaxare a musculaturii, scaderea tensiunii sanguine, activare a 

circulatiei sangelui, sistemului imunitar, respiratiei și  schimburilor de substante cu eliminarea de substante 

nocive din organism prin transpiratie.  

Sauna turceasca sau hamam-ul modern este o incapere spatioasa cu lumina slaba. Plafonul este în formAƒ de 

cupola cu sistem de iluminat incorporat sau panouri din sticla. Podeaua și  peretii hamam-ului sunt incalziti, de 

asemenea și  bancile. De obicei incaperea este finisata cu pietre, marmura, ceramica sau mozaic de sticla. în 

Hamam incalzirea se produce la o temperatura de 50°C cu umiditate ridicatata 70 - 90 %. Corpul transpira 

abundent și  este pregatit pentru masaj. 

Baile turcesti au avut cel mai mare succes în epoca Victoriana și  au reprezentat un factor foarte important în 

viata oamenilor din Orientul Mijlociu, fiind nu numai un loc de curatare și  relaxare ci și  unul de socializare și  

curatare ritualica, de purificare a sufletului. Baia turceasca ajuta la eliminarea toxinelor din organism prin racirea 

și  incalzirea controlata a sangelui. Hamam-urile dau o stare de bine, de relaxare, dilata porii și  lasa o piele mai 

frumoasa, mai luminoasa și  mai elastica. 

 

CamereHotel Aqua President 4*-Baile Felix dispune de 28 de camere dotate cu aer conditionat (climatizare 

centrala), TV, minibar, baie cu dus, uscator de par. în suprafata de circa 25 mp, dispun de loc de cazare pentru 2 

persoane, aer conditionat, minibar, TV LCD, baie cu dus. Se poate introduce maxim un pat suplimentar rabatabil 

(recomandabil pentru copii de pana în 12 ani. Camere spatioase, cu suprafete de circa 41 mp, dotate cu un pat 

matrimonial și  o canapea extensibila, pot acomoda în conditii de confort 2 adulti și  2 copii. Se poate introduce 

maxim un pat suplimentar rabatabil (recomandabil pentru copii de pana în 12 ani). Dispun de cada / dus, TV 

LCD, aer conditionat, minibar. 

 

 

  

http://www.sinditour.ro/


  

 

10 

 

 

 

Iași, B-dul Tutora nr 2, Sc.B, Parter Romania, 700160 

Tel: 0756216216, 0758800500, 0752562562 

Fix: 0040/232216216 

E-mail :office@sinditour.ro 

Web: www.sinditour.ro 

 HOTEL:  President 4 * 

Statiune: Baile Felix 

Crăciun 2021: perioada 22-28 decembrie 
Tip camera Sejur 3 nopti 

Ron/pers 

Sejur 4 nopti 

Ron/pers 

Sejur 5 nopti 

Ron/pers 

Sejur 6 nopti 

Ron/pers 

Dbl Business 1500 1700 1900 2050 

Dbl Superior 1350 1550 1750 1900 

Dbl Standard 1150 1350 1550 1700 

Dbl Mansarda 1050 1250 1450 1600 

Apt Business/3 pers 1500 1700 1900 2050 

Apt Superior/3 pers 1350 1550 1750 1900 

Pachetul de servicii cuprinde: cazare loc in camera dubla sau apartament, dupa caz, masa (pensiune 

completa bufet la mic dejun, pranz si cina, EXCLUSIV bauturi alcoolice), surprize de Craciun. Moment special 

de taiere in mod traditional  a porcului in ziua de 24 Decembrie, pranz festiv cu produse traditionale in data de 25 

Decembrie si cina festiva cu program special de colinzi in data de 25 Decembrie. In cadrul mesei festive de 

Craciun sunt incluse si bauturile. 

Facilitati/gratuitati: piscine interioare/exterioare cu apa termala, jacuzzi, sauna umeda, sauna uscata, 

internet gratuit, parcare pazita. 

Mentionam ca turistii cazati in camerele standard, standard mansarda si business, vor servi cina 

festiva de Craciun, in restaurantul Hotelului President, nu in sala mare de evenimente. Meniul si 

programul sunt identice. Aceasta repartizare este necesara deoarece sala mare de evenimente nu are 

suficiente locuri pentru a acoperi intregul necesar de locuri. 

Rezervarea serviciilor se face pana la data de 01.12.2021. Dupa aceasta data se considera rezervate 

locurile pentru care se achita un avans de 50%, diferenta urmind a fi achitata pana la data de 10.12.2021. 

Oferta speciala: 
 

Turistii cu pachet de Craciun vor beneficia de o reducere de 25% din tariful de acces la Aqua Park 

President si un voucher de acces gratuit in Aqua Park, pentru 2 zile in perioada sejurului. 

 

Pachete Craciun copii  

In cadrul Hotel President, suntem incantati sa va intampinam impreuna cu micutii nostri oaspeti. In functie 

de varsta si serviciile accesate, costul cand calatoriti cu un copil este: 

- 0 – 4 ani gratuit cazare si masa (fara pat suplimentar). Din cauza unui numar limitat de patuturi, va 

rugam sa verificati disponibilitatea acestora in momentul rezervarii. 

- 5 – 6 ani gratuit cazare (fara pat suplimentar). Supliment masa pensiune completa – 80 lei/zi.  

- 7 – 14 ani, tarifele sunt urmatoarele: 

Sejur 3 zile   500 lei/sejur/copil 

Sejur 4 zile   600 lei/sejur/copil 

Sejur 5 zile   700 lei/sejur/copil 

Sejur 6 zile   800 lei/sejur/copil 

 

Tariful include pat suplimentar/canapea extensibila in camera, serviciu de masa sub forma de bufet la 

toate mesele, cadouri pentru copii, petrecere speciala pentru copii in seara de Craciun. 

 

Va rugam sa ne comunicati in momentul achizitionarii pachetului de Craciun a prezentei copiilor. In caz de 

necomunicare, riscati sa nu va putem pune la dispozitie patuturi/paturi suplimentare, datorita necunoasterii acestei 

nevoi. 

 

 Info Hotel:   
 

http://www.sinditour.ro/
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 Situare: Hotelul President 4* este situat  în statiunea Baile Felix, la liziera padurii într-un cadru natural deosebit. 

 

Hotelul President va pune la dispozitie 104 de camere, din care 6 sunt apartamente. 56 de camere și  4 

apartamente sunt situate în aripa noua a complexului finalizata în luna iunie 2011 într-un cadru modern și  

elegant. 81 dintre camere dispun de balcoane orientate fie spre padure, fie spre curtea complexului. Complexul 

President este un cadru perfect atat pentru un concediu cu familia cat și  pentru organizarea de conferinte, team-

building-uri sau chiar evenimente festive (nunti, botezuri, zile onomastice, etc.).  

 în cadrul centrului de sanatate a Hotelului President, personalul medical de specialitate va pune la dispozitie 

urmatoarele tratamente: electroterapie, unde scurte, ultrasonoterapie, laserterapia, magnetoterapie, masaj 

terapeutic, termoterapie, hidroterapie, kinetoterapie, elongatii.  

 

Situata exact în spatele hotelului este padurea Felix, ce se intide pe cateva zeci de hectare, brazdata de alei pe 

care va veti putea plimba sau practica trekking-ul. 

Padurea gazduieste și  o pista de zgura pentru jogging și  reprezinta locul ideal unde se pot organiza activitati 

recreative. 

 

Restaurant: Restaurantul ofera preparate din bucataria internationala și  are o terasa de vara traditionala. 

 

Sala de conferinte: 4 sali de conferinta de diverse capacitati, intre 20 și  350 persoane. 

 

Servicii fara plata: parcare, internet. 

 

Servicii cu plata:masaj, biliard, echitatie, tenis de masa. 

 

Facilitati copii: Copiii cu varsta cuprinsa intre 0 și  7 ani beneficiaza de gratuitate la cazare, fara pat suplimentar. 

 

Animale de companie: Nu este permis accesul cu animale de companie. 

 

Atractii în zona: Dealul Somneu, Rezervatia Naturala Paraul Peta, Lacul cu Nuferi. 
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HOTEL:  President SPA  4 * 

Statiune: Baile Felix 

Crăciun 2021: perioada 22-28 decembrie 
Tip camera Sejur 3 nopti 

Ron/pers 

Sejur 4 nopti 

Ron/pers 

Sejur 5 nopti 

Ron/pers 

Sejur 6 nopti 

Ron/pers 

DUBLA 1500 1700 1900 2050 

APT/3 PERS 1500 1700 1900 2050 

Pachetul de servicii cuprinde: cazare loc in camera dubla sau apartament, dupa caz, masa (pensiune 

completa bufet la mic dejun, pranz si cina, EXCLUSIV bauturi alcoolice), surprize de Craciun. Moment special 

de taiere in mod traditional  a porcului in ziua de 24 Decembrie, pranz festiv cu produse traditionale in data de 25 

Decembrie si cina festiva cu program special de colinzi in data de 25 Decembrie. In cadrul mesei festive de 

Craciun sunt incluse si bauturile. 

Facilitati/gratuitati: piscine interioare/exterioare cu apa termala, jacuzzi, sauna umeda, sauna uscata, 

internet gratuit, parcare pazita. 

Mentionam ca turistii cazati in cadrul Hotelului President Spa, vor servi cina festiva de Craciun, in 

Sala de Evenimente.  

Rezervarea serviciilor se face pana la data de 01.12.2021. Dupa aceasta data se considera rezervate 

locurile pentru care se achita un avans de 50%, diferenta urmind a fi achitata pana la data de 10.12.2021. 

 

Oferta speciala: 
Turistii cu pachet de Craciun cazati in Hotel President Spa, beneficiaza de acces gratuit in cadrul Aqua 

Park-ului pe toata perioada sejurului. 

 

Pachete Craciun copii  

In cadrul Hotel President Spa, suntem incantati sa va intampinam impreuna cu micutii nostri oaspeti. In 

functie de varsta si serviciile accesate, costul cand calatoriti cu un copil este: 

- 0 – 4 ani gratuit cazare si masa (fara pat suplimentar). Din cauza unui numar limitat de patuturi, va 

rugam sa verificati disponibilitatea acestora in momentul rezervarii. 

- 5 – 6 ani gratuit cazare (fara pat suplimentar). Supliment masa pensiune completa – 80 lei/zi.  

- 7 – 14 ani, tarifele sunt urmatoarele: 

Sejur 3 zile   500 lei/sejur/copil 

Sejur 4 zile   600 lei/sejur/copil 

Sejur 5 zile   700 lei/sejur/copil 

Sejur 6 zile   800 lei/sejur/copil 

 

Tariful include pat suplimentar/canapea extensibila in camera, serviciu de masa sub forma de bufet la 

toate mesele, cadouri pentru copii, petrecere speciala pentru copii in seara de Craciun. 

 

Va rugam sa ne comunicati in momentul achizitionarii pachetului de Craciun a prezentei copiilor. In caz de 

necomunicare, riscati sa nu va putem pune la dispozitie patuturi/paturi suplimentare, datorita necunoasterii acestei 

nevoi. 

 

 Info Hotel:   
Hotel President SPA 4* este amplasat în Baile Felix, comuna Sanmartin, DE79 ORADEA-DEVA, km. 10 (800 

m de centru statiunii. 

 

Facilitati generale hotel: restaurant (masa se serveste la restaurantul Aqua President), parcare proprie pazita, 

loc de joaca pentru copii, internet 

 

http://www.sinditour.ro/
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 Camere: 50 camere din care 45 duble și  5 apartamente dotate cu A/C, TV și  minibar. 

 

Dotari camere:aer conditionat -climatizare, TV -smart, minibar, seif, baie cu dus, balcon, internet, uscator de 

par. 

 

Facilitati SPA: piscina interioara și  una exterioara cu bar integrat, ambele cu apa termala, o zona dedicata 

pentru servicii SPA, sauna, jacuzzi, salon de masaj, salon de cosmetica și  manichiura/pedichiura. 

 

Servicii masa:Turistii cazati în cadrul hotelului, vor servi mesele în cadrul restaurantului AquaPresident. 

Restaurantul ofera intr-o ambianta placuta preparate culinare delicioase, din bucataria romaneasca și  

internationala. 
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SERVICII INCLUSE: 3 nopți de cazare cu pensiune completă 

Baile Herculane 
HOTEL: Afrodita Resort & SPA 4* 

Statiune: Baile Herculane 

Crăciun 2021: perioada 24-27 decembrie 
Tarife / cameră (în regim DBL) / sejur 

Lifestyle Deluxe Family Apartament 

2320 2498 2766 3210 

SGL - 70% din tarif cameră în regim dublă, în funcție de tipul de cameră respectiv 

Tarife copii 0-6 ani 6-14 ani 14 - 18 ani 

cazare în același pat cu adulți 232 474 n/a 

cazare în pat suplimentar* 365 696 n/a 

cazare fotoliu sau canapea extensibilă n/a n/a 1160 

* maxim 1 pat suplimentar / camera    

 24 decembrie – check-in, cină, împodobirea bradului și vizita lui Moș Crăciun, sosirea colindătorilor în 

Atrium Bar 

 25 decembrie – mic dejun, atelier de creație, pomana porcului pe Terasa Belvedere, cină festivă 

 26 decembrie – mic dejun, plimbare cu trăsura, prânz, cină 

 27 decembrie – mic dejun, check-out 

Mesele se servesc în sistem bufet suedez (excepție cina speciala, care va fi set-meniu) și includ băuturile non- alcoolice 

(apă plată și carbogazoasă) 

Pentru copiii peste 2 ani, se achită tarife suplimentare și vor avea același tip de masă cu adulții/părinții. 

 
FACILITĂȚI INCLUSE 

 Activități copii & loc de joacă interior 

 Parcarea gratuită, în limita disponibilității (capacitate limitată) 

 Internet Wi-Fi 

 Sală de fitness (pe baza unei programări la recepția spa) 

 Nota! În cazul în care reglementările legale care vor fi în vigoare pe perioada desfășurării evenimentului vor permite accesul 

la piscine si saune, accesul la Herculum Spa va fi posibil pentru oaspeții cazați în hotel: piscină interioară de înot pentru adulți și 

copii cu apă încălzită, 5 tipuri de saună (saunele cu aromaterapie, infraroșu și sare de himalaya, saună umedă) , jacuzzi cu apă 

sărată, bazin cu calciu și magneziu, zone de relaxare 

  CONDIȚII DE PLATĂ ȘI ANULARE 

 50% avans în termen de 5 zile de la data efectuării rezervării 

 Diferența se achită cu minimum 14 zile înainte de check-in 

 În cazul în care, urmare a măsurilor dispuse de autorități, activitatea din hotel sau/și restaurant va fi închisă, limitată, 

restricționată la momentul desfășurării evenimentului sau în situația în care, pentru prevenirea răspândirii virusului SARS-

COV2, managementul Bacolux Hotels decide închiderea activității hotelului sau/și restaurantului, Bacolux Hotels poate anula 

rezervările din perioada respectivă cu obligația de a informa clienții în funcție de împrejurări, urmând ca sumele achitate în 

avans să poată fi folosite pentru rezervări viitoare de pachete și servicii conexe până în data de 31.05.2022 sau returnate. 

 În cazul în care, urmare a măsurilor și restricțiilor dispuse de autorități pentru prevenirea răspândirii virusului SARS-COV2, 

clientul nu poate efectua sejurul rezervat, poate solicita returnarea sumei achitate sau reprogramarea fără costuri suplimentare 

cu minim 30 zile înainte de check-in. Sejurul reprogramat se va desfășura până la data de 31.05.2022. 

 În cazul anulării de către clienți cu minimum 30 zile înainte de check-in, contravaloarea sejururilor achitate se returnează sau se 

reprogramarea fără costuri suplimentare. 

 

Afrodita Resort & SPA este situat la poalele Munților Domogled, în centrul stațiunii Băile Herculane, zonă renumită pentru 

apele sale minerale. Cele 2 restaurante oferă preparate româneşti tradiţionale şi europene. 

Toate camerele de la Afrodita Resort & SPA sunt dotate cu TV, WiFi gratuit și baie privată cu duș. Cele mai multe unităţi de 

cazare au balcon cu vedere la munte. 

Oaspeţii beneficiază de acces gratuit la piscină, la cada cu hidromasaj, la centrul de fitness şi la saună.  

Izvoarele cu apă termală se află la cel mult 2 km, iar parcul naţional Domogled este la 10 km. Gara Băile Herculane se 

găsește la 3 km, iar stația de autobuz este situată la doar 300 de metri de hotel. 

http://www.sinditour.ro/
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SERVICII INCLUSE: 3 nopți de cazare cu pensiune completă 

HOTEL:  Diana Resort 3* 

Statiune: Baile Herculane 

Crăciun 2021: perioada 24-27 decembrie 
Tarife / cameră (în regim DBL) / sejur 

Comfort Superior Family Apartament 

1926 2079 2311 2696 

SGL - 70% din tarif cameră în regim dublă, în funcție de tipul de cameră respectiv 

Tarife copii 0-6 ani 6-14 ani 14 - 18 ani 

cazare în același pat cu adulți 182 390 n/a 

cazare în pat suplimentar* 296 582 n/a 

cazare fotoliu sau canapea extensibilă n/a n/a 963 

* maxim 1 pat suplimentar / camera    

 

 24 decembrie – check-in, cină, vizita lui Moș Crăciun, sosirea colindătorilor în Lobby 

 25 decembrie – mic dejun, atelier de creație (la Bacolux Afrodita Resort & Spa), pomana porcului în aer liber, 

cină festivă 

 26 decembrie – mic dejun, prânz, cină 

 27 decembrie – mic dejun, check-out 

Mesele se servesc în sistem bufet suedez (excepție cina speciala, care va fi set-meniu) și includ băuturile non- alcoolice 

(apă plată și carbogazoasă) 

Pentru copiii peste 2 ani, se achită tarife suplimentare și vor avea același tip de masă cu adulții/părinții. 

 

FACILITĂȚI INCLUSE 
 Parcarea gratuită, în limita disponibilității (capacitate limitată) 

 Internet Wi-Fi 

 Nota! În cazul în care reglementările legale care vor fi în vigoare pe perioada desfășurării evenimentului vor 

permite accesul la piscine si saune, accesul la Diviana Spa va fi posibil pentru oaspeții cazați în hotel: piscină 

interioară de înot pentru adulți și copii cu apă încălzită, 4 tipuri de saună (sauna infraroșu, sauna umedă, sauna 

finlandeză cu aromaterapie, sauna finlandeză), jacuzzi interior și exterior, zonă de relaxare, Aqua Splash pentru 

copii 

  CONDIȚII DE PLATĂ ȘI ANULARE 
 50% avans în termen de 5 zile de la data efectuării rezervării 

 Diferența se achită cu minimum 14 zile înainte de check-in 

 În cazul în care, urmare a măsurilor dispuse de autorități, activitatea din hotel sau/și restaurant va fi închisă, 

limitată, restricționată la momentul desfășurării evenimentului sau în situația în care, pentru prevenirea 

răspândirii virusului SARS-COV2, managementul Bacolux Hotels decide închiderea activității hotelului sau/și 

restaurantului, Bacolux Hotels poate anula rezervările din perioada respectivă cu obligația de a informa clienții în 

funcție de împrejurări, urmând ca sumele achitate în avans să poată fi folosite pentru rezervări viitoare de 

pachete și servicii conexe până în data de 31.05.2022 sau returnate. 

 În cazul în care, urmare a măsurilor și restricțiilor dispuse de autorități pentru prevenirea răspândirii virusului 

SARS-COV2, clientul nu poate efectua sejurul rezervat, poate solicita returnarea sumei achitate sau 

reprogramarea fără costuri suplimentare cu minim 30 zile înainte de check-in. Sejurul reprogramat se va desfășura 

până la data de 31.05.2022. 

 În cazul anulării de către clienți cu minimum 30 zile înainte de check-in, contravaloarea sejururilor achitate se 

returnează sau se reprogramarea fără costuri suplimentare. 

 

Diana Resort se află în staţiunea Băile Herculane, într-un cadru natural şi înconjurat de o zonă împădurită întinsă. Complexul 

oferă un centru de fitness, spa şi wellness, cadă cu hidromasaj şi o piscină interioară. Proprietatea este situată la 2 minute de 

mers pe jos de râul Cerna şi la doar 250 de metri de centrul staţiunii. Hotelul oferă acces gratuit la internet WiFi şi parcare 

gratuită. 

Piscina interioară are ferestre din podea până la tavan care permit să intre multă lumină naturală. Oaspeţii au la dispoziţie 4 

tipuri de saune care oferă beneficiile unei experienţe adevărate de wellness. 

http://www.sinditour.ro/
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 HOTEL:  Grand Hotel Minerva 4*  

Stațiune: Herculane 

Crăciun 2021: perioada 24-27 decembrie 
 

Tarif Cazare/ noapte – minim 2 nopți 

 Camera dubla     699 Ron  

 Apartament        809 RON  

 Suita                 859  Ron  
 

Politica tarifara pentru copii: 

- Copiii cu varste cuprinse intre 0- 6 ani beneficiaza gratuit de servicii de cazare si masa, pentru cazare in 

pat cu parintii 

- Copiii cu varste cuprinse intre 7- 12 ani beneficiaza de o reducere de 50 % din tarif standard pentru 

servicii de masa ( 17,50 ron mic dejun ;25 ron pranzul;37,50 ron cina ), iar pentru servicii de cazare se 

achita taxa,la solicitare de pat suplimentar , de 30 ron/ noapte. 

- Copiii cu varste cuprinse intre 12-18 ani, achita 35 ron pentru mic dejun, 50 ron pentru pranz si 75 ron 

pentru cina. 

 

Pachet Craciun 24-27 decembrie,  vindem minimum 2 nopti 

24 seara vizita Mos Craciun 

Muzică live în fiecare seară 

Activități pentru copii , cabină foto 

 

Facilitati : 

 Cazare cu demipensiune : mic dejun si cina bufet suedez 

 Acces la sala de fitness 

 Acces la bazinul interior  cu apa termosalina 

 Acces la bazinul interior pentru copii 

 Acces la bazinele exterioare: ciubar si jacuzzi cu apa incalzita 

 Acces la zona cu saune 

 Parcare gratuita 

 Testam la intrare toti adultii cu teste rapide, gratuite, exceptie fac persoanele vaccinate cu rapelul, 

in baza dovezii.  

 

Resortul își rezervă dreptul de a anula evenimentul în condițiile în care situația existentă,  la nivel 

mondial cu pandemia de Coronavirus , nu va permite desfășurarea în condiții optime a acestui eveniment . 

Această acțiune nu va atrage după sine nici o răspundere a resortului Grand Hotel Minerva Resort & Spa 

iar oaspeții iau la cunoștință și iși exprimă acordul în acest sens , prin confirmarea și efectuarea rezervării 

de servicii. 

 
Situat în centrul stațiunii Băile Herculane, una dîntre cele mai vechi stațiuni balneare din lume, Grand Hotel 

Minerva Resort & SPA pune la dispoziție un centru spa complet echipat, o piscină, un centru de fitness și un bar. 

Oaspeții beneficiază de o varietate de tratamente, de la electroterapie, magnetoterapie și terapie laser MLS, băi 

galvanice și băi de sulf. 

Toate camerele hotelului au decor clasic elegant şi balcon cu vedere la munte. Camerele includ baie privată, 

dotată cu articole de toaletă gratuite, iar unele au zonă de relaxare. Fiecare cameră de la Grand Hotel Minerva 

Resort & SPA este prevăzută cu aer condiționat şi TV cu ecran plat. 

  

http://www.sinditour.ro/
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 Baile Olanesti 
HOTEL:  Stogu 3* 

Statiune: Băile Olănești 

Crăciun 2021: perioada 23-28 decembrie 

 
 VARIANTA I. CAZARE CU PENSIUNE COMPLETA.  

 

PERIOADA:               23.12-26.12.2021 / 24.12-27.12.2021 

TARIF: 600 lei/persoana/sejur  
 

SERVICII INCLUSE: 

 - 2 nopti cazare + 1 noapte bonus = 3 nopti/4 zile cazare in camere duble 

in cadrul unei structuri turistice moderne. 

 - Masa (meniuri traditionale) - bonuri valorice (300 lei/pers./sejur). 

 - In seara de 24.12.2020, copiii au intalnire cu Mos Craciun; 

 - Colinde si alte surprize in jurul bradului. 

 - Acces gratuit internet wireless. 

 -Consultanta turistica gratuita pe durata intregului sejur. 

 -Produse de igienizare si dezinfectare in spatiile comune si in camere. 

 

 VARIANTA II. CAZARE CU MIC DEJUN.  

 

PERIOADA:               23.12-27.12.2021 / 24.12-28.12.2021 

TARIF: 440 lei/persoana/sejur  
 

SERVICII INCLUSE: 

 - 2 nopti cazare + 1 noapte bonus = 3 nopti/4 zile cazare in camere duble 

in cadrul unei structuri turistice moderne. 

 - Mic dejun - bonuri valorice (90 lei/pers./sejur). 

 - In seara de 24.12.2020, copiii au intalnire cu Mos Craciun; 

 - Colinde si alte surprize in jurul bradului; 

 - Acces gratuit internet wireless; 

 -Consultanta turistica gratuita pe durata intregului sejur. 

 -Produse de igienizare si dezinfectare in spatiile comune si in camere. 

 

Supliment de cazare in regim single pentru toate variantele este 180 lei/pers./sejur Pentru zile in plus de cazare 

tariful este 70 lei/persoana/zi  

 

Fcilitati: 

Copiii cu varsta pana la 12 ani beneficiaza de 50% reducere din tariful pachetului (pat suplimentar in camera cu 

doi adulti). 

Pentru grupuri de 20 persoane se acorda o gratuitate. 

 

In zilele de 23 si 24.12.2020 se pot asigura, la cerere, meniuri traditionale de post. 

Valoarea alocata pentru masa poate fi suplimentata la solicitarea turistilor. 

TVA-ul este inclus in pret.Taxa hotelira se achita la receptie. 

 

 

 

http://www.sinditour.ro/
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Pensiunea:  Izvoare 3* 

Statiune: Băile Olănești 

Crăciun 2021: perioada 22-28 decembrie 

 
 TARIF: 1100 lei/vila/zi  

 
PERIOADA:  22.12-28.12.2021 (minim 2 zile) 

-Cazare la Pensiunea Izvoare (10 camere duble - 20 locuri); 

-Acces gratuit sala mese si bucatarie complet utilata; 

-Acces terasa; 

-Internet wi-fi gratuit in spatiile comune si in camere; 

-Consultanta turistica gratuita pe durata sejurului; 

 
Amplasata pe Aleea Izvoarelor, zona de promenada, Pensiunea Izvoare 3* va ofera cazare in 10 camere 

duble, dotate cu baie proprie, TV LCD, cablu TV, frigider, balcon, produse de igiena si curatenie, dezinfectanti; 

sala de mese; bucatarie complet utilata; terasa si multe alte facilitati. 

Datorita pozitionarii sale in zona centrala, Pensiunea Izvoare va ofera acces usor catre obiectivele 

turistice din statiune (Parcul Unirii cu fantana arteziana muzicala si luminoasa, Aleea Izvoarelor, Biserica lui 

Horea, Piatra Scrisa, Schitul Bradu si Schitul Comanca) sau din zonele limitrofe (Manastirea Frasinei, Schitul 

Iezer, Schitul Pahomie, Schitul Saracinesti, s.a.). 
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HOTEL:  TISA 3* și TISA Spa Resort 

Statiune: Băile Olănești 

Crăciun 2021: perioada 23-26 decembrie 
Pachet Relax Cameră Tarife 

 

Pachet 2 Nopți 

-cu intrare vineri 24.12 

Standard 1460 lei/cameră/sejur 

Deluxe 1610 lei/cameră/sejur 

Executive 1780 lei/cameră/sejur 
 

+ Pachet 3 Nopți 

-cu intrare vineri 23 sau 24.12 

Standard 1860 lei/cameră/noapte 

Deluxe 2010 lei/cameră/noapte 

Executive 2180 lei/cameră/noapte 
 

Pachetul Relax include: 

 

- cazare la Hotel TISA , 2 pers adulte în cameră (plus 1 copil în cameră deluxe, 2 copii în executive) 

- întâmpinare tradițională cu țuică și cozonac 

- sesiune de jocuri și animație pentru copii (data și ora vor fi anunțate la cazare) 

- vizita lui Moș Crăciun pe data de 24 Decembrie 

- petrecere cu muzică live sau dj (25.12) – cu excepția cazului în care normele COVID-19 în vigoare la 

momentul respectiv nu o vor permite 

 

Mese pensine completă: 
- micul dejun bufet suedez (preparate diversificate la alegere, apă, suc, ceai, cafea la filtru) 

- cină cu meniu fix (antreu, fel principal, desert, 100ml țuică, 1 pahar vin, apă, suc) 

- prânz cu meniu fix (ciobă, fel principal, desert, 100ml țuică, 1 pahar vin, apă, suc) 

- cină festiva (25.12 – aperitiv, sarmale, friptură, desert, 100ml tărie, ½ stică vin, cafea la filtru, apă, suc) 

- prima masă este cina, iar ultima masă, în ziua plecării, este micul dejun 

- băuturi non-alcoolice la toate mesele 

 
Wellness: 

- 1 acces/pers la TISA Spa Resort (Aqua Park, Thermarium) în ziua sosirii (sau la centrul wellnes al hotelului 

dacă centrul TISA Spa Resort nu va fi deschis la momentul respectiv ca urmare a restricțiilor COVID-19 

impuse) 

- 1 acces/pers de 80 minute la centrul wellness la Hotelului TISA (piscină, saună, baie de aburi), în baza 

programării la recepția hotelului, cu respectarea normelor în vigoare 

- suplimentar accesele la centrul wellnes al hotelului se achita cu 10 lei/acces 80 min/adult și 5 lei/acces 80 

min/copil, în baza programării la recepția hotelului, cu respectarea normelor în vigoare 

- 25% reducere la accesele TISA Spa Resort 

- 15% reducere la terapiile TISA Spa Resort 

Specificații: 
 

În această perioadă este disponibilă doar oferta specială. 

Toți turiștii cazați în locațiile grupului TISA (Hotel TISA, Vila TISA, Casa TISA) beneficiază de 25% 

reducere la accesele TISA Spa Resort și 15% reducere la terapiile TISA Spa Resort. 

Datele de cazare sunt la alegere, în funcție de pachet. 
 

Cameră standard - pentru 1 copil cu varstă mai mică de 6 ani cazat în cameră standard cu doi adulți (în același 

pat), sunt gratuite: cazarea, micul dejun, 1 acces la TISA Spa Resort, 1 acces la centrul Wellness al hotelului. 

Camerele standard incluse în această ofertă se află în corpul A al hotelului. 
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 Camera deluxe - pentru 1 copil cu varsta cuprinsă între 6 și 14 ani cazat în cameră deluxe cu doi adulți (pe pat 

pliant), sunt incluse: cazarea, micul dejun, 1 acces la TISA Spa Resort, 1 acces la centrul Wellness al hotelului. 

Camera deluxe este mai spațioasă ca cea standard și este dotată cu un pat pliant. Se află în corpul A al hotelului. 

Camera executive - pentru 2 copii cu vârsta cuprinsă între 6 și 14 ani cazați în cameră executive cu doi adulți (pe 

canapea extensibilă), sunt incluse: cazarea, micul dejun, 1 acces la TISA Spa Resort, 1 acces la centrul Wellness al 

hotelului. 

Camera executive este foarte spațioasă și este dotata cu o canapea dubla extensibila. Se află în corpul A al hotelului. 

Regim single - cazare in camera dubla standard, cu achitarea unui pachet intreg + 260 lei/sejur. 
 

Pachetul standard de masa este obligatoriu pentru copiii peste 6 ani (include si masa festiva) – 

270lei/copil pentru 

pachetul de 2 zile si 370 lei pentru pachetul de 3 zile. Copiii primesc loc la masă, în baza anunțării la 

momentul rezervării. 

Vă rugam sa prezentați la cazare o copie dupa certificatul de naștere al copilului. 
 

Valorificarea locurilor de cazare se face doar după confirmare, în limita locurilor disponibile. 

Rezervarea este fermă după achitarea a 30% din valoarea pachetului. 

În cazul plății avansului și anulării rezervării avansul nu se returnează, acesta se poate valorifica într-o rezervare 

ulterioară. 

 
 

Parcarea este gratuită. Masinile care nu gasesc loc în apropierea hotelului, pot parca în parcarea primariei, iar 

tichetul de parcare este decontat integral la receptia hotelului. 

*Va informam ca la mesele festive muzica se aude în camerele din corpul A. 

 

  

http://www.sinditour.ro/


  

 

23 

 

 

 

Iași, B-dul Tutora nr 2, Sc.B, Parter Romania, 700160 

Tel: 0756216216, 0758800500, 0752562562 

Fix: 0040/232216216 

E-mail :office@sinditour.ro 

Web: www.sinditour.ro 

 Baile Tusnad 
HOTEL: O3zone 4* 

Statiune: Băile Tușnad 
Crăciun 2021: perioada 23-26 decembrie 

 
Tarif:    1170 lei/persoană/pachet 

    Supliment single 300 lei/ sejur 

    Supliment apartament 540 lei/ sejur 
  Taxa locală: 2 lei/noapte/persoană (peste 14 ani), care se achită suplimentar la recepție.  

  

Suplimente:  

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

 Pentru copiii cu vârsta între 2-6 ani cu meniu copil, fără pat suplimentar 240 lei/ sejur  

 Pentru copiii cu vârsta între 6-14 ani cu meniu copil și pat suplimenta 690 lei/ sejur  

 Pentru copiii cu vârsta între 14-18 ani cu meniu și pat suplimenta 990 lei/ sejur  

 Adult peste 18 ani poate fi cazat în cameră suplimentară, se calculează prețul pachetului + supliment single  

 Zi suplimentară - cameră dublă cu demipensiune 450 lei/ noapte - Alte tarife conform contractului pentru 

anul 2021 

 

Pachetul cuprinde: 

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

• Primire tradiţională cu pălincă şi cozonac la check-in 

• 23.12 Cină bufet de bun venit cu muzică asigurată de DJ 

• 24.12 Prânz bufet 

   Cină bufet și cântece populare cu Cora Munteanca 

• 25.12 Prânz bufet 

   Cină festivă în seara Crăciunului și muzică live cu formația Back in Time 

• 26.12 Mic dejun şi check-out 

•  Acces la spa ( piscină, jacuzzi, sauna) - în funcţie de reglementările în vigoare 

 

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). 

 La toate programele se vor respecta normele de sănătate şi distanţare socială prevăzute de lege la 

momentul evenimentului. 
 

Hotelul O3Zone oferă o piscină interioară şi un centru spa, fiind situat în centrul staţiunii Băile Tuşnad. Restaurantul 

hotelului serveşte mâncăruri locale şi internaţionale, iar oaspeţii pot savura diverse băuturi la cele 2 baruri. 

Toate camerele hotelului O3Zone sunt dotate standard cu TV LCD şi minibar. Băile private au duş, halate şi articole de 

toaletă gratuite. Unele unităţi oferă o cadă spa şi o terasă panoramică. 

Personalul   i este disponibil nonstop. La cerere, aveţi la dispoziţie room service şi prânz la pachet. Hotelul oferă o sală 

de fitness, 2 saune şi diverse tratamente de masaj şi wellness, la un cost suplimentar. 

Lacul Ciucaş se află la mai puţin de 3 minute de mers pe jos de proprietate. Pârtiile din zona de schi Tuşnad sunt la 1 

km. Gara locală este la 500 de metri de O3Zone. 
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 Borsec 
Vila: Bella 3* 

Statiune: Borsec 
Crăciun 2021: perioada 23-27 decembrie 

 

 5 zile/4 nopti cu demipensiune/ 790 lei/ pers 
În inima Borsecului se afla Villa Bella, proaspăt renovata și cu siguranță cea mai frumoasa. Vila vă oferă 16 

camere cu paturi duble, precum și cu 2 apartamente a cate 4 paturi fiecare și 10 paturi suplimentare. Fiecare 

camera este dotata cu baie proprie, tv, Frigider, precum îs conexiune la internet. Servicii : Jacuzzi și Sauna. 

Vila Bella este situata lângă Aleea Îndrăgostiților și stadionul de fotbal, la marginea pădurii și la câteva sute de 

metri de pârtiile de schi, asa încât este aproape de toate punctele importante. 

 

Localitatea Borsec se situează în depresiunea cu același nume, în N-e județului Harghita, la o altitudine cuprinsă 

între 850-930 m. Cea mai relevantă bogăție naturală, căreia Borsecul îi datorează și renumele, cunoscută atât în 

țară cât și în străinătate, o constituie izvoarele de apă minerală, Franz Josef a numit Regina Apelor minerale. 

 

Servicii și programe în Borsec: 

15 izvoare de apă minerală 

Izvorul Străvechi Mofetă 

Centru balnear multifuncțional 

Poiana Zânelor 

Peștera de Ghiață 

Grota Urșilor 

Aleea Îndrăgostiților 

Pârtia de schi 

Sănii trase de cai 

Concursul național de sănii trase de căinii huski 

Fantana/ bazin in gradina zanelor 

Excursii în imprejurimi: Lacul Roșu, Cheile Bicazului, Munții Călimani, Sovata- Lacul Ursu, Toplița, Salina 

Praid, Băile Tușnad, Lacul Sfânta Ana, Miercurea Ciuc, Târgu Mureș 
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 Bran 
Vila: Club Vila Bran 3* 

Statiune: Bran 

Craciun 2021: perioada 23-27 decembrie 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Pachetul include: 

- Cazare 4 nopti; 

- 4 mic dejun; 3 masa de pranz, 3 cina standard; 

- Masa de Craciun, in data de 24 decembrie, la 

cina 

Veti putea alege variantele de meniu de mic 

dejun, pranz cina din 3 variante de meniu 

prestabilite, iar  cina (24.12) va fi prestabilite de 

Club Vila Bran. 

Prima masa servita pentru acest pachet va fi 

cina din data de sosire, iar ultima, micul dejun 

din data de plecare. 

Pentru pachet, locul la masa va fi alocat 

incepand cu prima masa servita (cina din 

ziua sosirii) si va fi mentinut pe toata 

perioada cuprinsa in varianta aleasa (mic 

dejun, pranz, cina). Repartizarea (in cadrul 

sectorului achitat) se face in functie de 

ordinea rezervarilor. 

 
Masa de Craciun, va fi rezervata in restaurant 

conform specificatiei din oferta: 

– la Etajul 1 al Restaurantului  

In sector B – la Etajul 2 al Restaurantului, la 

Parter sau in foisorul de la etajul 1 

 

Masa de Craciun se desfasoara la Restaurantul 

principal – Stana Traditionala.  Meniul acesteia 

este stabilit de catre administratia Club Vila 

Bran. Ora de servire a mesei de Craciun este 

18.00. In tarif nu este inclusa bautura, alta decat 

cea mentionata explicit in meniu.  

 

In incinta Club Vila Bran sunt strict interzise 

introducerea si consumul de bauturi si 

mancaruri procurate din afara clubului. 

 

TARIF COPII (cazati in camera/apartament 

cu 2 adulti): 

-2,99 ani, la data sejurului - gratuit daca 

nu se solicita pat suplimentar si meniu; 
-15,99 ani, la data sejurului – 4 nopti de cazare si meniu la masa de Craciun 

Pachet 1 – sector A – 4 nopti de cazare + 4 mic dejun; 3 masa de pranz, 3 cina standard; masa de Craciun – 875 

lei/copil 

Pachet 1 – sector B - 4 nopti de cazare + 4 mic dejun; 3 masa de pranz, 3 cina standard; masa de Craciun – 815 lei/copil 

 

REDUCERE pentru rezervari timpurii: pachet de 90 de CAMERE cu reducere la cazare intre 25% si 5% .  

TARIFE LEI /pers adulta/ Pachet  Pachet 1 

A B 

Vila Bran 3  Cam 1,2,4,5,6 1630 1530 

  Vila Bran 3 Cam 3
#
 1810 1710 

Vila Bran 4 Cam 1 – 4 

Vila Bran 6  Cam 1 – 4, 5
#
, 6

#
  

Vila Bran 9  Cam 1 – 4, 5
#
, 6

#
 

Vila Bran 1 Cam 1
#
 –  3

#
,4, 5

#
 

–  7
#
, 8, 9

#
 –  11

#
, 

12 

1990 1890 

Vila Bran 3 Cam 8
#
 

Vila Bran 4 Cam 5
#
, 6

#
 

Vila Bran 5  Cam 1
#
 – 6

#
  

Vila Bran 7 Cam 1
# 
 – 4

#
, 5

#
 – 

8
#
 

Vila Bran 8 Cam 1
#
 –  19

#
  

Vila Bran 10 Cam 1
#
 –  8

#
 

Vila Bran 11 Cam 1
#
 –  24

#
  

  Vila Bran 13 Cam 1 - 6 

 

  Vila Bran 1 Apt 1, 2 2290 2190 

  Vila Bran 3 Apt 1 

  Vila Bran 6 Apt 1 

  Vila Bran 9 Apt 1, 2 

  Vila Bran 13 Apt 1-4 

  Casa Taraneasca Apt 1 – 5  2390 2290 

  Vila Bran 10 Apt 1 – 3  

  Vila Bran 11 Apt 1 

Apt 2 2570 2470 

Apt 3 2530 2430 

  Vila Bran 7 Apt 1, 2 

  Micul Castel Vila Bran Cam 1, 2 1810 1710 

  Micul Castel Vila Bran Apt 1, 2 2390 2290 

  Casuta Scufitei Rosii, Casuta lui Bambi 3190 3090 
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 Reducerea se aplica doar daca se achita integral in momentul rezervarii. 

   - primele 30 de camere rezervate din pachetul de 90 de camere, beneficiaza de o reducere de 25% din 

cazare! 

   -      urmatoarele 30 de camere rezervate din pachetul de 90 de camere, beneficiaza de o reducere de 15% din 

cazare ! 

- ultimele 30 de camere rezervate din pachetul de 90 de camere beneficiaza de o reducere de 5% din 

cazare ! 
In dimineata de 24 decembrie, va invitam la taierea si pomana porcului! 

 

De asemenea, veti putea folosi gratuit facilitatile bazei de agrement: 

- Valea cu povesti - vizite si activitati la Casuta lui Mos Craciun, Casuta Albei-ca-Zapada, Castelul lui Fat 

Frumos, Castelul Balaurului, Casuta Vrajitoarei, Castelul Printesei, Barlogul lui Culita si Zona Arctica. 

- sala de jocuri (sah, table, sjoelen, air - hockey, biliard, bank-shot), echitatie in manej (cal, ponei), tir cu arcul, 

darts, teren de fotbal, , parc natural, parc istoric (cu statui de regi si domnitori), Atelier de creatie, Biblioteca! 

Echipa de Animatie Club Vila Bran va organiza pe parcursul sejurului, concursuri si jocuri, atat pentru adulti, cat si 

pentru copii;  

 

Toate acestea vor putea fi folosite/organizate in limita disponibilitatii, a functionalitatii si a conditiilor meteo, in 

conformitate cu reglementarile impuse de catre institutiile statului. 

 

Nota: 

 Camerele se inchiriaza in regim DBL. 

 Al treilea pat este pat de lemn doar la camerele care sunt marcate in tabel cu (
#
), toate celelalte paturi 

suplimentare care se adauga in camere, sunt paturi pliante. 

 Apartamentele au 1 dormitor (cu exceptia apartamentelor din vila 7, care au doua dormitoare), 1 living, baie si 

terasa. Capacitate apartamente, Casuta Scufitei Rosii si Casuta lui Bambi: maxim 2 adulti si 2 copii (0-15,99 ani), 

pentru copii se va considera suplimentul de cost aferent in functie de varsta acestora. 

 Plati 

 In cazul rezervarilor timpurii (pachetul de 90 de camere cu reduceri intre 5% si 25%), plata se face 

integral, in termen de 5 zile de la efectuarea rezervarii. Plata este nerambursabila si se constituie ca 

penalizare in caz de anulare.  

 In cazul rezervarilor fara reducere de rezervare timpurie, la rezervare se achita un avans de 50% din 

valoarea serviciilor. Acesta se constituie ca o garantie a rezervarii, este nerambursabil si se constituie 

ca penalizare in caz de anulare. Restul de plata se face pana la data de 16 decembrie, este 

nerambursabil si se constituie ca penalizare in caz de anulare. 

 Check-in-ul se face incepand cu ora 16.00, iar check-out-ul pana la ora 11.00. 

 Pentru a fi recunoscuti ca turisti cazati in cadrul Club Vila Bran si a putea astfel beneficia de baza de agrement, 

la check-in, veti primi o bratara pe care este obligatoriu sa o purtati la mana. 

 

Tarifele de cazare nu includ facilitatile bazei de agrement. Acestea sunt oferite gratuit in masura posibilitatii si 

disponibilitatii si cu respectarea conditiilor si  regulilor Club Vila Bran. Club Vila Bran nu se face raspunzator 

de eventualele efecte ale unor calamitati naturale, inzapeziri sau diverse lucrari care ar putea cauza blocarea 

traficului rutier, alimentarea cu apa, gaz sau energie electrica.  

In dotarea Club Vila Bran se gasesc numeroase spatii si instalatii de agrement, terenuri de sport, piscine, locuri 

de joaca, animale domestice sau salbatice. Utilizarea acestora pentru agrement, joaca sau sport se face pe 

propria raspundere sau pe raspunderea parintilor insotitori. Club Vila Bran si personalul acestuia nu se fac 

raspunzatori pentru eventualele accidentari sau probleme ce pot aparea. Comportamentul decent este 

obligatoriu. Orice comportament deranjant, jignitor, violent sau amenintator al Beneficiarului poate duce la 

intreruperea sejurului si decazarea Beneficiarului si a insotitorilor acestuia. Club Vila Bran isi rezerva dreptul 

de a-si selecta clientii. 
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 Hotel: Wolf 1 3* și Wolf 2 4*
1
 

Statiune: Bran 

Crăciun 2021: perioada 23-27 decembrie 
HOTEL Tip camera Tarif/camera/2 

adulti (RON)-  

WOLF1*** Dubla standard 2758 

WOLF2**** Dubla standard 2940 

Family *(pat matrimonial+canapea extensibila sau pat la 

mansarda)* 

3123 

Junior suite *(dormitor cu pat matrimonial, living cu 

canapea extensibila, baie cu cada, terasa)* 
                  3306 

Deluxe Suite* (dormitor cu 

pat matrimonial, living cu canapea extensibila, 

semineu in living, baie cu jacuzzi)* 

                 3488 

Pachetul include: 

4 nopti cazare cu mic dejun 

23 decembrie primirea oaspetilor cu mere coapte si vin fiert 

24 decembrie taierea porcului cu pomana porcului 

 Impodobirea bradului de Craciun, sosirea Mosului si colinde 

25 decembrie Pranz festiv bufet de Craciun cu colindatori si dansatori de muzica 

Populara 

 Foc de tabara cu protap, bulz pe jar, tuica si vin fiert 

26 decembrie Concursuri cu premii 

  Micul dejun se serveste in Restaurantul Taverna Lupilor. Orele de servire a micului 

dejun sunt intre 07.30-10.00. Meniul micului dejun este stabilit de catre administratia 

Complexul Wolf. 

  Pranzul festiv de Craciun se desfasoara in Restaurantul Taverna Lupilor. Meniul 

acesteia este stabilit de catre administratia Complexul Wolf. Ora de servire a 

pranzului festiv de Craciun este 

13.00. In tarif este inclusa si bautura: suc 250ml, apa minerala/plata 500ml, vin la sticla 

alb/rosu/roze 750ml, 1 cafea, intampinare cu tuica si afinata 40ml. Valoarea pranzului 

festiv este de 250 lei/persoana adulta si este inclusa in tariful total al pachetului. 

In incinta Complexului Wolf sunt strict interzise introducerea si consumul de bauturi si 

mancaruri procurate din afara Complexului. 

 

TARIF COPII (cazati in camera dubla cu 2 adulti): 

● 0-6,99 ani, la data sejurului – gratuit daca nu se solicita pat suplimentar si meniu; 

- daca se solicita pat suplimentar se achita 240 lei/sejur/copil  

- daca se solicita meniu se achita 50 lei/copil  

● 7-13,99 ani, la data sejurului 

– 4 nopti de cazare + 4 mic dejun, 1 pranz festiv – 550 lei/copil/sejur 

● 14-17,99 ani, la data sejurului 

– 4 nopti de cazare + 4 mic dejun, 1 pranz festiv – 700 lei/copil /sejur 

 

TARIF COPII (cazati in family room, junior suite sau deluxe suite, cu 2 adulti): 

● 0-6,99 ani, la data sejurului – gratuit la cazare 

                                                      
1
 Se accepta animale de companie (30 lei/zi) 
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 - daca se solicita meniu se achita 50 lei/copil  

● 7-13,99 ani, la data sejurului–550 lei/copil /sejur 

● 14-17,99 ani, la data sejurului– 700 lei/copil/sejur  

TARIF AL 3LEA ADULT (cazat in family room, junior suite sau deluxe suite, cu 2 

adulti):– 4 nopti de cazare + 4 mic dejun, 1 pranz festiv – 1050 lei/adult/sejur 

 

In zilele din cadrul pachetului de Craciun aveti acces gratuit la: 

- Centrul Spa (piscina 250mp acoperita si incalzita, 2 saune uscate, 1 sauna umeda,jacuzzi) 

- Wi-fi in toate spatiile publice, internet cu cablu in toate camerele 

- Locuri de parcare 

- Spatiu de joaca exterior pentru copii 

In zilele din cadrul pachetului de Craciun va invitam la: 

- Spectacol cu foc de tabara, vin fiert, bulz pe jar, purcelus la protap – in una din seri 

- Taierea si pomana porcului in dimineata zilei de 24 decembrie 

- Impodobirea bradului de Craciun in seara de 24 decembrie 

- Sosirea lui Mos Craciun in seara de 24 decembrie 

- Spectacol cu dansatori de muzica populara in ziua de Craciun la pranz 

- Concursuri si jocuri tematice 

Alte servicii disponibile (contra cost) 

- Salon masaj, coafor, make-up in incinta Hotelului Wolf 2**** (detalii 

pentru tarife si programari la receptia hotelului) 

- Bowling in incinta Complexului 

Nota: 

 Toate camerele se inchiriaza in regim DBL. 

 Al treilea pat este canapea extensibila doar la camerele care sunt marcate in tabel cu *, 

toate celelalte paturi suplimentare care se adauga in camere sunt paturi pliante. 

 Apartamentele sunt formate dintr-un dormitor cu pat matrimonial, living cu canapea 

extensibila, baie.Capacitate: maxim 2 adulti si 2 copii (0-17,99 ani) sau 3 adulti. 

 Check in-ul se face incepand cu ora 16:00; Check out-ul pana la ora 11:00. 

 In cazul in care autoritatile ne impun anularea oricarei petreceri interioare, valoarea 

pranzului festiv se va transforma in masa fisa cont care poate fi utilizata pe toata durata 

sejurului in restaurant si la barul din receptie. Valoarea mesei festive de Craciun este 

250 lei/persoana adulta si pentru copii vezi tarife copii cazati in family room, junior 

suite sau deluxe suite. 

Plati: 

- la rezervare se achita un avans de 50% din valoarea totala a serviciilor. Acesta se 

constituie ca si garantie a rezervarii, este nerambursabil si reprezinta penalizare 

in caz de anulare. Restul de plata se face cu 2 zile inainte de sosire , este 

nerambursabil si se constituie ca penalizare in caz de anulare. 

- In cazul declararii unei noi stari de urgenta sau in cazul infectarii clientului cu 

Coronavirus (test pozitiv autorizat) sumele achitate pot fi reportate pentru 

rezervari viitoare sau pot fi returnate, in functie de solicitarea turistilor. 

 Complexul Wolf nu se face raspunzator de eventualele efecte ale unor calamitati 

naturale, inzapeziri sau diverse lucrari care ar putea cauza blocarea traficului rutier, 

alimentarea cu apa, gaz sau energie electrica. 

 In dotarea Complexului Wolf se gasesc numeroase spatii si instalatii de agrement, 

teren de sport, piscina, saune umede si uscate, jacuzzi, locuri de joaca exterioare si 

interioare. Utilizarea acestora pentru agrement, joaca sau sport se face pe propria 

raspundere sau pe raspunderea parintilor. 

 Comportamentul decent este obligatoriu. Orice comportament deranjant, jignitor, 

ciolent sau amenintator al Beneficiarului poate duce la intreruperea sejurului si 

http://www.sinditour.ro/
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 decazarea Beneficiarului si a insotitorilor acestuia fara returnarea sumelor achitate. 

Complexul Wolf isi rezervare dreptul de a-si selecta clientela. 

Brașov 
Hotel: Ambient 4* 

 Statiune: Brașov 

Crăciun 2021: perioada 23-26 decembrie 

 

 Cameră dublă confort 3*, 340 lei/noapte 

 Cameră dublă deluxe 4*,  440 lei/noapte 

 Cameră dublă executive 4*, 540 lei/noapte 

 Duplex Suite 4*, pentru 2 adulti + 2 copii sau 3 adulti,  785 lei/noapte 

 
Tariful menţionat mai sus este pe cameră pe noapte, incluzând toate taxele, acces internet în 

cameră şi wireless în spaţiile publice, parcare, micul dejun bufet, acces la centrul de relaxare ( 

fitness, cadă hidromasaj, saună ) şi acces la programul nostru de fidelizare Ambient Exclusive . 

 

Cina tradițională de Crăciun servită în oricare din zilele de 24 sau 25 decembrie este la tariful de 

94 lei / persoană si este opțională, băuturile fiind incluse ( apă, tărie tradițională, vin). 

Copiii <4 ani beneficiază de gratuitate fără meniu. Copii între 5 și 13 ani achită 50% din valoarea 

meniului . Peste 14 ani se achită meniul întreg. 

 

Având o locaţie ideală în centrul oraşului Braşov, la câteva minute de monumente istorice, baruri 

elegante şi magazine exclusiviste, acest hotel este un punct de referinţă pentru cazarea de lux. 

Vă veţi putea bucura de vedere superbă la oraş, de servicii perfecte şi de un restaurant care serveşte 

delicii culinare. La Hotel Ambient se acordă o atenţie deosebită și  celor mai mici detalii, pentru a vă 

asigura un sejur de neuitat. 
 

  

http://www.sinditour.ro/
https://www.ambienthotels.ro/ro/ambient_exclusive/
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 Pensiunea: Ambient 3* 
 Statiune: Brașov 

Crăciun 2021: perioada 23-26 decembrie 

 

 Cameră dublă standard 3*, tarif 292 lei/noapte 

 Apartament 3*, dormitor + living, 3 persoane, tarif  440 lei/noapte 

 

Tariful menţionat mai sus este pe cameră pe noapte, incluzând toate taxele, acces internet în cameră şi 

wireless în spaţiile publice, micul dejun în sistem bufet, parcare şi acces la progamul nostru de 

fidelizare Ambient Exclusive .  

 

Cina tradițională de Crăciun servită în oricare din zilele de 24 sau 25 decembrie în cadrul Restaurantului 

Hotelului Ambient aflat în imediata vecinătate, este la tariful de 94 lei / persoană si este opțională, băuturile 

fiind incluse (apă, băutură spirtoasă tradițională, vin). 

Copiii <4 ani beneficiază de gratuitate fără meniu. Copii între 5 și 13 ani achită 50% din valoarea meniului . 

Peste 14 ani se achită meniul întreg. 

 

Aflata la numai 10 minute de mers pe jos de centrul orasului, nu departe de gara centrala, Pensiunea 

Ambient ofera oaspetilor 23 de spatii de cazare elegante, 2 sali de conferinte, salon de mic dejun și  bar.  

http://www.sinditour.ro/
http://www.hotelambient.ro/partners/
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 Apartamente: Ambient Residence 3* 
 Statiune: Brașov 

Crăciun 2021: perioada 23-26 decembrie 

 

 Cameră dublă standard 3*, tarif  265 lei/noapte 

 Apartament 3*, dormitor + living, 3 persoane, tarif 315 lei/noapte 
 

Tariful menţionat mai sus este pe cameră pe noapte, incluzând toate taxele, acces internet în cameră şi 

wireless în spaţiile publice, acces la bucătărie complet utilată și saloane de servire a mesei şi acces 

la programul nostru de fidelizare Ambient Exclusive . 

Opțional vă oferim micul dejun bufet în cadrul Pensiunii Ambient la tariful de 30 lei/persoană/zi. 

 

Cina tradițională de Crăciun servită în oricare din zilele de 24 sau 25 decembrie în cadrul Restaurantului 

Hotelului Ambient aflat în imediata vecinătate, este la tariful de 94 lei / persoană si este opțională, băuturile 

fiind incluse (apă, băutură spirtoasă tradițională, vin ) . 

Copiii <4 ani beneficiază de gratuitate fără meniu. Copii între 5 și 13 ani achită 50% din valoarea meniului . 

Peste 14 ani se achită meniul întreg. 

 

Residence Ambient oferă unităţi de cazare confortabile cu servicii hoteliere și  sistem de supraveghere 

video. Proprietatea se află în zona istorică a oraşului Braşov, oaspeţii putând ajunge uşor la principalele 

puncte de atracţie. 

Residence Ambient are un lounge de mic dejun şi camere de nefumători. Decorul camerelor include 

elemente din lemn, pereţi în culori deschise şi mobilier în nuanţe calde, elemente în stil medieval, dar și  

accente moderne. 

  

http://www.sinditour.ro/
https://www.ambienthotels.ro/ro/ambient_exclusive/
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 Conacul: Ambient 5* 

 Statiune: Cristian, Brașov 

Crăciun 2021: perioada 23-26 decembrie 
 

 Cameră dublă standard 5*, tarif  618 lei/noapte 
 Cameră dublă executive 5*, tarif 716 lei/noapte 
 Apartament Duplex Suite 5*, dormitor + living, 3 persoane, tarif  815 lei/noapte 

 Apartament Suite 5*, dormitor + living, 2 adulti + 2 copii , tarif  914 lei/noapte 

 

Sejurul minim este de 2 nopți.   
Tariful menţionat mai sus este pe cameră pe noapte, incluzând toate taxele, acces internet în cameră şi 

wireless în spaţiile publice, micul dejun în sistem bufet, parcare şi acces la programul nostru de 

fidelizare Ambient Exclusive . De asemenea oaspeții au acces gratuit la toate facilitățile complexului: 

piscină interioară încalzită, loc joacă exterior pentru copii, tenis de masă, biliard, teren exterior 

multifuncțional de sport. 

 

Locația ideală unde cei mici pot să participe la împodobirea bradului, pot să-l întalnească pe Moș Crăciun 

care cu siguranță va găsi daruri pe toate gusturile. Cei mari se pot bucura în jurul unui foc de tabără de o 

țuică și un vin fiert cu scortișoară, de purceluș la proțap precum și de tradiționalele preparate pregătite în 

bucătăria noastră. 

 

Astfel, Cina festivă de Crăciun din ziua de 24 decembrie are tariful 346 lei/persoană, cu băuturi incluse . 

Copiii <4 ani beneficiază de gratuitate fără meniu. Copii între 5 și 13 ani achită 50% din valoarea meniului 

. Peste 14 ani se achită meniul întreg. 

 

Situat în Cristian, Conacul Ambient oferă o piscină interioară, o saună şi un restaurant. La acest complex 

este disponibil WiFi gratuit. Oaspeţii beneficiază de parcare gratuită. 

Toate camerele mobilate elegant de la Conacul Ambient sunt izolate fonic şi au un TV cu ecran plat cu 

canale prin cablu. Baia privată este dotată cu duş, uscător de păr, articole de toaletă gratuite și  halate de 

baie. Există și  un uscător de rufe. Camerele au vedere la munte. 

La Conacul Ambient veți găsi un teren de sport multifuncţional, o masă de snooker și  facilități de tenis de 

masă. Sunt disponibile de asemenea săli de conferinţe, un lounge comun și  o sală de jocuri. Pentru copii 

există un loc de joacă. La proprietate sau în împrejurimi puteți desfășura activităţi sportive precum ciclism, 

echitaţie şi drumeţii. 

  

http://www.sinditour.ro/
http://www.hotelambient.ro/partners/
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 Resort: Ambient 5* 

 Statiune: Cristian, Brașov 

Crăciun 2021: perioada 23-26 decembrie 
 

 Cameră dublă standard 5*, tarif 618 lei/noapte 

 Cameră dublă executive 5*, tarif 716 lei/noapte 

 Apartament Duplex Suite 5*, dormitor + living, 3 persoane, tarif 815 lei/noapte 

 

 Sejurul minim este de 2 nopți.   
Tariful menţionat mai sus este pe cameră pe noapte, incluzând toate taxele, acces internet în cameră şi 

wireless în spaţiile publice, micul dejun în sistem bufet, parcare şi acces la programul nostru de fidelizare 

Ambient Exclusive . De asemenea oaspeții au acces gratuit la toate facilitățile complexului: piscină 

interioară încalzită, loc joacă exterior pentru copii, tenis de masă, biliard, teren exterior multifuncțional de 

sport. 

Locația ideală unde cei mici pot să participe la împodobirea bradului, pot să-l întalnească pe Moș Crăciun 

care cu siguranță va găsi daruri pe toate gusturile. Cei mari se pot bucura în jurul unui foc de tabără de o 

țuică și un vin fiert cu scortișoară, de purceluș la proțap precum și de tradiționalele preparate pregătite în 

bucătăria noastră. 

Astfel, Cina de Craciun va avea loc in 24 decembrie și se va desfășura la Resort Ambient având tariful de 

70 euro/persoană, cu băuturi incluse . 

Copiii <4 ani beneficiază de gratuitate fără meniu. Copii între 5 și 13 ani achită 50% din valoarea 

meniului . Peste 14 ani se achită meniul întreg. 
 

Oferind cadă cu hidromasaj, piscină interioară încălzită şi depozit pentru echipament de schi, Resort 

Ambient se află în Cristian, la 7 km de Braşov. Complexul are o piscină sezonieră în aer liber şi un loc de 

joacă pentru copii. 

 

Localizare: Cu o experienta de aproape 20 de ani in domeniul hotelier, Ambient Hotels si-a extins 

serviciile creand o noua oaza de liniste si relaxare. Resort Ambient situat in localitatea Cristian este o 

noua destinatie de vacanta, oferind servicii de 5 stele.Orasul Brasov se afla la 7 km distanta, primaria din 

Cristian se afla la 400 m distanta, iar Cetatea Rasnov si Biserica Evanghelica Rasnov se afla la 4,5 km 

distanta de Resort Ambient. 

 

Cazare: Resort Ambient  are 17 camere spatioase repartizate astfel: 8 camere duble/twin standard 5* .3 

camere duble executive 5* si 6 duplexuri  5* 

Camere duble/twin : uscator de par ,minibar,acces internet wireless,tv sau plasma,radio ,ceas,aer 

conditionat, seif ,halat si papuci de casa. 

Camerele duble  executive :dispun suplimentar de o suprafata mai mare si  Wide Screen LCD TV,zona de 

sitting 

Duplex-urile :dispun suplimentar de - 2 bai , una la etaj si una la parter,scara interioara,coltar extensibil in 

living sau canapea 

  

http://www.sinditour.ro/
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 Hotel: Grand Hotel 4* 

Statiune: Brasov 

Crăciun 2021: perioada 24-27 decembrie 

 

Cazare cu mic dejun, acces saună, sală de fitness și sală jocuri 
 

C

a

m

e

r

e 

 
 

Pachet Craciun 3 nopti (24 - 27.12.2021) 

 
Nopti 

Suplimentare 
Ocupare Single-1 

Pers 

 
Nopti 

Suplimentar

e 
Ocupare 

Dubla-2 Pers 

 
Nopti 

Suplimentar

e 
Ocupare 

Tripla-3 Pers 

a

r

e 

SINGL

E 

DUBL

A 

TRIPLA Tarife 

/Camera 

Tarif/Ca

mera 

Tarif/

Came

ra 

Dubla 

Economy 

RON 

1,105 

RON 

1,300 

n/a RON 

276 

RON 

325 

 

n/a 

Standard 

fara 

Balcon 

RON 

1,275 

RON 

1,500 

n/a RON 

319 

RON 

375 

 

n/a 

Standard 

cu Balcon 

RON 

1,445 

RON 

1,700 

n/a RON 

361 

RON 

425 

 

n/a 

Superioar

a 

RON 

1,615 

RON 

1,900 

n/a RON 

404 

RON 

475 

 

n/a 

Deluxe RON 

1,870 

RON 

2,200 

n/a RON 

468 

RON 

550 

 

n/a 

Deluxe 

Tripla 

RON 

2,040 

RON 

2,400 

RON 

2,700 
RON 

510 

RON 

600 

RON 

675 

Junior 

suite 

RON 

2,210 

RON 

2,600 

RON 

2,900 

RON 

553 

RON 

650 

RON 

725 

Earlybooking -plata integrala pana la 1.12.2021 -Reducere 10 %, la total pachet; la momentul rezervarii 

se va solicita un avans de 30%  

Pat suplimentar cu mic dejun - 100 ron/noapte 

Copiii pana la 6 ani beneficiaza de gratuitate la cazare cu mic dejun, in pat cu parintii; 
Grand Hotel**** este situat intr-o zona linistita, in depresiunea Brasovului, in orasul de la poalele Tampei, la o distanta de 2 

ore de Bucuresti, 2 ore de capitala culturala a Europei-Sibiu si 2 ore de orasul medieval Sighisoara. Fie ca va bucurati de o 

vacanta sau pur si simplu incercati sa evadati din viata cotidiana, Grand Hotel va ofera camere cu un design unic si un 

confort sporit, create pentru a satisface si cele mai exigente cerinte. 

Cateva dintre facilitatile de care va puteti bucura sunt : acces cu cartela magnetica , televizor cu cablu TV, birou de lucru , 

telefon in camera si in baie, acces gratuit la internet de mare viteza, minibar, safe in camera, jacuzzi, sauna, piscina 

exterioara, masaj, fitness, biliard, jocuri, room-service, parcare pazita si gradina interioara. 

Hotelul se adapteaza celor ce-l viziteaza in scopul afacerilor, punand la dispozitie 2 sali de conferinte dotate corespunzator 

(videoproiector, ecran de proiectie, internet, flip-chart,laser pointer) , receptionarea si transmiterea mesajelor prin fax si 

internet wireless. 

De asemenea cuplurile proaspat casatorite si nu numai, pot avea parte de surprize inedite si clipe de neuitat in camerele cu un 

design special, dotate cu jacuzzi si special decorate. 

Asadar, va asteapta oricare dintre cele 17 camere duble, 2 single sau apartamentul, pentru a va simti rasfatati, relaxati si 

pentru a gusta putin cate putin din luxul si atmosfera unica oferita de Grand Hotel. 

http://www.sinditour.ro/
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 Hotel: Serenity Resort 

Statiune: Brasov 

Crăciun 2021: perioada 23-26 decembrie 

 

 De la 1937 lei/persoană – Tarif Early Booking până la 15.10 

 
 
Pachetul include: cazare 3 nopți cu mic dejun 

 

23 decembrie  

- Primire cu turtă dulce și vin fiert 

- cină a la carte cu pachet de băuturi fix 

- DJ 

24 decembrie  

- Colindători 

- cină a la carte cu pachet de băuturi fix 

25 decembrie  

- Brunch de Crăciun cu purcel la rotisor 

- cină a la carte cu pachet de băuturi fix 
 

  

http://www.sinditour.ro/
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 Bucovina 
Hotel:  Aquarius Boutique Hotel  

 Statiune: Câmpulung Moldovenesc, Bucovina 

Crăciun 2021: perioada 23-26 decembrie 

 

 Camera dublă simplă (2camere) – 4300 lei 

 Camera dublă premim (2camere) – 4800 lei 

 Camera dublă deluxe (2camere) – 5000 lei 

 Camera deluxe family (3camere) – 5000 lei 

 Junior Suite (2camere) – 5000 lei 

 Apartament (1cameră) – 5000 lei 

 
*camere ce permit cazarea suplimentar i a doi copii sau a unui adult. Se percep urmitoarele tarife: 

- un copit până in 3 ani beneficiazi de gratuitate la cazarea impreuni cu 2 adulti 

- pentru copii intre 4- 17 ani se achiti supliment de 1000 -1sejur 

• pentru supliment de adult se achiti 50% din pretul camerei 

 

Tarifele include: cazare 3 nopți cu demipensiune, acces piscină, saune, sală de fitness, teren 

fotbal/tenis 
 

 

 
15°° Check-in 

Cina de bunvenit  - aperitiv, tel principal,  desert 

 

 
07:30 – 10:00 Mic Dejun 

20°° Cina festiva - Aperitiv, Fel Principal I, Fel principal II, Candy bar Tort, Whiskey (Gentelman 

Jack), Vodka(Grey Goose), Cocktail 

 

 
11:30  Brunch (mic dejun tarziu) 

supa Crema/ Ciorba, Aperitive, Mancare Traditionala, Desert  

18:00  Barbeque 

Preparate la gratar, Garnituri, salate, Desert 

 

 
07:30 - 10°0 Mic Dejun 

12°° Check-out 

Apa și bauturile pe baza de cafea sunt incluse in pret. 
Piscină interioară, acoperită, cu o lungime de 14 m, lăţime 6.5 m şi adâncime 1.40 m 

Forma piscinei este rectangulară,, iar temperatura apei: 27 grade Celsius. 

 

Piscină exterioară, de formă circulară, cu apă dulce, deschisă în timpul sezonului cald.   

PROGRAM 

23 Decembrie 

24 Decembrie 

25 Decembrie 

26 Decembrie 

http://www.sinditour.ro/
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 Pensiune:  Casa Humor 4 *  

 Statiune: Gura Humorului, Bucovina 

Crăciun 2021: perioada 23-27 decembrie 

 
 2300 lei/persoană - camera dubla fara balcon 

 2450 lei/persoană - camera dubla cu balcon 

 2600 lei/persoană - suita semidecomandata 

 2700 lei/persoană - suita 
 1400 lei - copii > 13 ani, respectiv a 3-a și a 4-a persoana cazata in suita/camera 

 750 lei - copil 5-13 ani (cu meniu și pat suplimetar)  

 Gratuit - copii 0-4 ani (fara pat suplimentar și loc la masa) 
*Capacitate max. cam dbl - 2 adl și 2 copii 

*Capacitate max. apartament - 2 adl și 3 copii, respectiv 4 adl 

 

Pachetul contine: 

23.12 cină de bun venit 

25.12 mic dejun, prânz,  cină ajunul Crăciunului, colindători și Moș Crăciun 

25.12 mic dejun, prânz,  cină festivă Crăciun, muzică live, dansuri tradiționale 

26.12 mic dejun și gustare bufet, cină câmpenească și foc de tabără (în aer liber) 

27.12 mic dejun  

• relaxare la Centru SPA pe bază de programare 

 .  

50% avans la comandă fermă, în maxim 3 zile de la confirmarea rezervării. Diferența până la 

01.dec.2021. În cazul în care evenimentul nu va mai putea fi organizat din cauza COVID-19, 

sumele se vor reprograma sau restitui. 
 

Pensiunea Casa Humor se bucură de o locaţie foarte liniştită în oraşul Gura Humorului, în nordul României, la 

doar 3 km de renumita Mănăstire Voroneţ. 

În camerele şi apartamentele moderne vă puteţi bucura de confort, eleganţă şi tradiţie. 

Restaurantul hotelului serveşte preparate culinare din bucătăria tradiţională locală, românească şi internaţională. 

În plus, oferă un bar, o sală de conferinţe şi un centru spa şi wellness, cu o cadă cu hidromasaj, saună, piscină 

interioară şi masaje. 

De asemenea, în apropiere se găsesc Mănăstirea Humor şi multe alte mănăstiri şi biserici, cunoscute sub numele 

de Bisericile pictate din nordul Moldovei, care fac parte din Patrimoniul Mondial UNESCO.  

http://www.sinditour.ro/
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 Pensiune: Blumenhof Bucovina 4* 

 Statiune: Voroneț, Bucovina 

Crăciun 2021: perioada 23-27 decembrie 

 
 Pret pachet CRACIUN 2021- Blumenhof Bucovina- 2.490 lei/pers 

 

Incluse: servicii cazare, servicii SPA- Centrul de Agrement Popasul Domnesc, 

Voronet- (la 250 m* distanta),  demipensiune, traditii, obiceiuri bucovinene de 

Craciun- inclusiv ritualul de taiere a porcului,  Cina Campeneasca, Cina 

traditionala de Craciun- in Sala de Evenimente Popasul Domnesc 

          

Copiii pana in 6 ani beneficiaza de gratuitate 

* pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 6 si 12 ani... se  achita jumatate din pachet 

* pentru copiii cu varsta de  peste 12 ani- se achita pachet integral   

 
Condiții de rezervare: plata efectuata integral- in maxim 48 de ore din momentul confirmarii...  

Pachetele se achizitioneaza doar in formula INTEGRALA, indiferent de nr. de nopti solicitate. 

****  SUMA ALOCATA PENTRU SERVICIILE TURISTICE FACTURATE NU SE RESTITUIE.... 

in caz de situatii extreme, sejurul se reprogrameaza in aceeasi formula sau in termeni stabiliti de 

comun acord.**** 
 

Capacitatea Blumenhof- Bucovina ****presupune: 

 - 7 camere duble spatioase si cu balcon (vedere la padure) - cu posibilitate de adaugare pat suplimentar-   

f confortabil si pretabil in conditii excelente pt odihna terta persoana (saltele paturi de calitate 

superioara), baie proprie, TV LED Smart, 108 cm, conexiune gratuita WiFi, seif, mini- racitor... 

- 1 apartament spatios (suprafata- peste  60 mp) cu balcon f. generos (2 camere,  pat dublu in fiecare 

camera, cu saltele de calitate superioara, de asemenea), baie proprie, TV LED Smart, 108 cm, conexiune 

gratuita WiFi, seif, mini- racitor, zona de relaxare... 
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 Pensiune:  Popasul Domnesc 4*  

Statiune: Voroneț, Bucovina 

Crăciun 2021: perioada 23-27 decembrie 

 
 Pret pachet CRACIUN 2021- Popasul Domnesc- 2.990 lei/pers 

 

 Incluse: servicii cazare, servicii SPA,  demipensiune, traditii, obiceiuri bucovinene 

de Craciun- inclusiv ritualul de taiere a porcului,  Cina Campeneasca, Cina 

traditionala de Craciun 

 

Copiii pana in 6 ani beneficiaza de gratuitate 

* pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 6 si 12 ani... se  achita jumatate din pachet 

* pentru copiii cu varsta de  peste 12 ani- se achita pachet integral   
 

Condiții de rezervare: plata efectuata integral- in maxim 48 de ore din momentul confirmarii...  

Pachetele se achizitioneaza doar in formula INTEGRALA, indiferent de nr. de nopti solicitate. 

****  SUMA ALOCATA PENTRU SERVICIILE TURISTICE FACTURATE NU SE RESTITUIE.... 

in caz de situatii extreme, sejurul se reprogrameaza in aceeasi formula sau in termeni stabiliti de 

comun acord.**** 
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 Pensiune:  Poiana Bucovat 4* 

Statiune: Varful Dealului, com Partestii de jos, Bucovina 

Crăciun 2021: perioada 23-26 decembrie 

 
3nopti/4zile cu demipensiune si cina festiva(meniu traditional, bauturi traditionale , muzica Dj , 

obiceiuri populare) 

 2 x Camera dubla Economy 1365 lei/pers/sejur 

 4 x Camera dubla 1470 lei/pers/sejur 

 2 x Camera dubla deluxe 1575 lei/pers/sejur  

 4 x Camera family (pat dublu + pat single) 1575 lei/pers /sejur  
 

Pentru rezervare se achita un avans de 50%, iar diferenta la sosire, in caz de anulare avansul nu 

se restituie 

 

Tarife copii 

 copil pana in 5 ani gratuit în patul existent 

 copil 5-8 ani 50% din pretul pachetului 

 copil 8-12 ani 70% din pretul pachetului 

 

Situată pe drumul care leagă mănăstirile Putna, Suceviţa şi Voroneţ, Pensiunea Poiana Bucovăţ oferă 

camere cu baie privată şi balcon. Proprietatea este înconjurată de păduri. 

Toate camerele au TV prin satelit, frigider şi o baie cu duş sau cadă şi articole de toaletă gratuite. 

Restaurantul proprietăţii serveşte preparate româneşti tradiţionale, iar oaspeţii au la dispoziţie şi un bar. 

Există o terasă în aer liber. 

Pensiunea Poiana Bucovăţ are un iaz cu păstrăvi pentru pescuit. Proprietatea asigură parcare privată 

gratuită. 

Puteţi găsi magazine şi restaurante în oraşul Gura Humorului, aflat la 8 km. La 2 km există o staţie de 

autobuz, iar zona de schi din Gura Humorului este la 8 km. Proprietatea asigură parcare privată gratuită. 

http://www.sinditour.ro/


  

 

44 

 

 

 

Iași, B-dul Tutora nr 2, Sc.B, Parter Romania, 700160 

Tel: 0756216216, 0758800500, 0752562562 

Fix: 0040/232216216 

E-mail :office@sinditour.ro 

Web: www.sinditour.ro 

  Casa: Octavian 3* 

Statiune: Poiana Mărului, comuna Sucevița, Bucovina 

Crăciun 2021: perioada 23-27 decembrie 

 
Cazare cu demipensiune (intrare cu cină, ieșire cu mic dejun) 

 Tarif: 400 lei/noapte/persoană 

 Tarif/sejur minim 3 nopți: 1200 lei/persoană. 
  

Pachetul include masa festivă: 

Meniu masa festivă: traditional 

Băuturile nealcoolice incluse la masa festivă: apa plata , apa minerala 

Băuturile alcoolice incluse la masa festivă: palinca , afinata , vin alb , vin rosu , vin spumant 

  

Condițiile rezervării: 

Pachet sejur minim: 3 nopți. 

Data de intrare: 23.12.2021. 

Check-in: după ora 14. 

Check-out: înainte de ora 11. 

  

Unitatea se închiriază unui singur grup dar și individual. 

Număr minim de persoane pentru rezervare: 2. 

Număr locuri disponibile: 20, distribuite în 10 camere cu băi proprii. 

  

Avans la rezervare: 50%. 

10% reducere pentru achitarea sejurului pina la data 30 Octombrie 2021 

Sejur minim acceptat: 3 nopti in perioada de valabilitate a ofertei. 

  

Pachetul include cazare cu demipensiune (inclusiv masa festiva din noaptea de Craciunului si brunch-ul de a doua zi ) pentru 

perioada specificată. 

Bauturi incluse la mesele specificate in pachet: 

  

Mic dejun bufet orele 09.00 – 11.30: 

 – bauturi non-alcoolice: apa minerala , apa plata , coca-cola, fanta, sprite, cafea, ceai. 

 Cina orele 18.00 – 21.00  

 – bauturi alcoolice: palinca, visinata, vinul casei (alb/rosu/rose), bere 

– bauturi non-alcoolice: apa minerala , apa plata , coca-cola, fanta, sprite, cafea, ceai. 

  

Bauturi alcoolice si racoritoare in regim open bar pentru noaptea de ajun de Craciun (apă plată sau minerală, cola, fanta, 

sprite, racoritoare neacidulate, cafea, ceai, bere draft, vin carafa alb/roze/rosu , vin fiert, palincă româneasca, vodca). 

Craciun 2021 

Accesul la piscina este liber pe baza de programare, serviciile fiind incluse in pretul pachetului. Vom avea la dispoziţie 

formatie live pentru petrecerea ajunului Craciunului si a programului traditional bucovinean de a doua zi! 

Nu vor lipsi distracţia de săniuş de pe dealul vecin al pensiunii noastre. 

  

Cazarea se face începând cu ora 14.00 – intrare cu cina si iesire cu mic dejun. 

Nu se accepta cazare in regim single. 
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 Pensiune:  La Moara 4*  

 Statiune: Fundu Moldovei, Bucovina 

Crăciun 2021: perioada 23-27 decembrie 

 

ALL INCLUSIVE 
 5500 RON/camera dublă, 

 6500 RON/camera triplă  

  8000/apartament. 
Au mai rămas doar 5 duble, 1 tripla, 1 apartament 

De Crăciun vă întâmpinăm în straie de sărbătoare cu bucate alese, băuturi tradiiionale și activităii 

menite să vă facă sejurul de neuitat. Vă propunem o vacaniă de 5 zile (4 nopți) în regim all inclusive 

din care nu vor lipsi preparatele și dulceiurile făcute în casă (drob, fripturi, cârnaii, ciorbe, păstrăv, 

cozonac, prăjituri de casă și nelipsitul ceaun cu fasole) alături de gemuri și dulceiuri făcute după 

reiete moștenite de la bunici. 

Meniul all inclusive vă oferă băuturi alcoolice făcute în casă (afinată, vișinată, frăgată, zmeurată, 

iuică și vinul casei) și o gamă diversificată de băuturi naturale făcute doar cu siropuri din fructe și 

plante culese de pe plaurile bucovinene. 
Printre activităiile pe care vi le-am pregătit se numără: participarea la tăiatul purcelului, primitul colindătorilor, o 

plimbare cu sania trasă de cai, mocăniia și multe altele. 

        Rezervarea se face prin plata unui avans de 30% din valoarea rezervării. 

 
Pensiunea dispune de 23 locuri de cazare în 6 camere duble, 1 cameră triplă și 2 apartamente, locurile putând fi 

suplimentate cu paturi pliante pentru copii. 
 

 

Pensiunea La Moară se află în localitatea Fundu Moldovei şi oferă un restaurant, biciclete gratuite, un bar şi un 

lounge comun. Fiecare unitate de cazare de la această pensiune de 4 stele are vedere la râu. Oaspeţii beneficiază 

de acces la grădină şi la terasă. De asemenea, există o bucătărie comună, room service şi serviciu de schimb 

valutar. 

Camerele sunt dotate cu TV cu ecran plat cu canale prin cablu, cană fierbător, duş, uscător de păr şi birou. Toate 

camerele pensiunii au dulap şi baie privată. 

Pentru copii există loc de joacă. Oaspeţii cazaţi la Pensiunea La Moară pot practica diverse activităţi în satul 

Fundu Moldovei şi în împrejurimi, inclusiv drumeţii, schi şi ciclism. 

Pensiunea oferă un centru de afaceri, acces gratuit la internet WiFi şi parcare privată gratuită. 
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 Busteni 
Casa Freya 4 * 

Statiune: Busteni 

Craciun 2021: perioada 23-27 decembrie 

 
 camera dubla standard – 745 lei /pers - 3 nopti 

 camera dubla cu vedere la munte– 825 lei /pers - 3 nopti 

 apartament cu vedere la  munte- 1050 lei /pers - 3 nopti 

Pentru cazare in regim single, tarifele se vor recalcula. 
 

TARIFELE INCLUD : 

Cazare – 3  nopti cu micul dejun  

Surpriza din partea casei in camere 

Internet wireless 

Parcare privata supravegheata video 24h/24h 

 

      Facilitati cazare copii: 

*copiii cu  varsta 0 - 5.99 ani, au gratuitate la cazare si mic dejun, in camere (fara pat suplimentar)  si in 

apartamente; 

*copiii cu  varsta 6 - 13.99 ani, pentru cazare in camera, achita  75 lei/zi contravaloare mic dejun si pat 

suplimentar; 

*copiii cu  varsta 6 - 13.99 ani, pentru cazarea in apartamente vor achita doar micul dejun in valoare de 40 lei/zi; 

*copiii cu varsta peste 14 ani, se considera adulti si se pot caza doar in apartamente unde vor achita suma de 150 

lei/noapte. 

 

     Termeni de plata: 

*50 % avans in momentul comenzii ferme 

*Diferenta de 50% se achita pana la data de 02.12.2021 
 

     Politica de anulare:  

*rezervarile se pot anula gratuit cu 30 de zile inainte de data sosirii ; 

*in caz de neprezentare sau anulare cu mai putin de 48 de ore, inaintea sosirii, suma incasata  nu se returneaza, iar 

camera rezervata reintra in circuitul operational.  

 

   RETURNAREA contravalorii garantiei pentru  rezervarile anulate cu mai putin de 48 de ore inainte de check-

in se poate face doar in urmatoarele situatii: 

*caz de forta majora ( anuntat in mass-media si recunoscut de autoritatile nationale: Inundatii, cutremure, tornade, 

alerta nationala de virusi, etc); 

*deces in familie (doar rude de gradul 1: sot/sotie, copil, mama / tata ) atestat de act de deces; 

*accident / imbolnavire a unuia din membrii familiei care urmau sa se prezinte – sustinut prin documente oficiale 

care mentioneaza incapacitatea de deplasare a bolnavului/ accidentatului. 

 

    In cazul in care garantarea sejurului s-a facut cu card sau tichete de vacanta si anularea se incadreaza in 

conditiile  mentionate mai sus, sumele nu se vor returna indiferent de motiv , iar sejurul se va reprograma in 

urmatoarele 3 luni. 
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 HOTEL:  Iri 3 * 

Statiune: Busteni 

Craciun 2021: perioada 23-27 decembrie 
 

Preţurile sunt exprimate în lei/camera/pachet cu demipensiune 

 

CRACIUN 2021 

NUMĂR 

NOPTI 

Cameră 

Dublă 

Standard 

Cameră 

Dubla 

Balcon 

Camera 

Tripla 

Standard 

Camera 

Tripla 

Balcon 

Apartamen

t 4 pax 

Balcon 

Suita 5 

pax 

Standard 

3 NPT 2035 2200 2915 3025 3520 - 

4 NPT 2365 2530 3190 3300 3960 - 

Mențiuni 

* In situatia exceptionala in care legislatia nu va permite organizarea petrecerilor si a activitatii de restaurant la 

capacitate maxima, contravaloarea pachetului de mese se va putea consuma pe parcursul sejurului sub forma de 

fisa cont decontabila (300 lei/persoană) pentru orice tip de servicii hoteliere sau se va emite un voucher pentru 

orice tip de servicii hoteliere valabil in 2022. 

 

Pachet CRACIUN 2021 
* Cazare cu demipensiune in perioada 23-27.12.2021, in tipul de camera specificat 

* Cina Traditionala Pomana Porcului in Ajun 24.12 cu program artistic colinde, coșuleț de bun venit cu 

surprise pentru clienții hotelului. Cina in stil traditional include tuica fiarta, vinul casei, produse traditionale 

si multa voie buna. Atmosfera va fi intretinuta cu colinde, muzica de petrecere. 

* Cina Festiva de Craciun in 25.12 cu program artistic 

* Pentru slujba de CRACIUN se poate merge la manastirea “Caraiman” sau Biserica Domneasca din centrul 

orasului (aprox 1 Km de la hotelul IRI). 

Suplimente 
 Copii cu varsta pana la 3 ani au gratuitate la cazare si mese (conform planului tarifar al parintilor, nu 

vor avea scaun la masa in cadrul Meselor festive) 

 Supliment pentru 1 copil cu varsta de la 3 pana la 7 ani pentru cazare cu mic dejun și cină este 250 

lei  

 Pentru copiii peste 7 ani se va achizitiona Camera Tripla. 

 Se pot rezerva nopti suplimentare la tariful standard  

 

 Info Hotel:   
Camere: Hotelul dispune de 70 locuri de cazare, distribuite in 34 de camere, dintre care: 18 sunt camere cu pat 

matrimonial, 8 camere duble twin si 4 apartamente compuse din 2 camere duble twin/matrimoniale fiecare. 

Fiecare camera dispune de baie proprie, precum si de alte dotari: LCD cu cablu, frigider, balcon sau terasa cu 

vedere la munte, internet wireless.  

Restaurant: In acest moment putem oferi mic dejun (gustare calda + gustare rece, dulce, ceai, cafea), pranz si 

cina in functie de meniu. 

 

Facilitati: Parcarea este privata si supravegheata video 24/24 si inclusa in tariful de cazare.    
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 HOTEL:  Silva 3*  

Statiune: Busteni 

Craciun 2021: perioada 24-27 decembrie 
 

 1600 lei / cameră single / sejur 

 1225 lei / loc în cameră dublă / sejur 

 1450 lei / loc în cameră dublă superioară / sejur 

 1450 lei / loc în apartament / sejur 

 1600 lei / loc în duplex / sejur 
 

Valoarea meselor și activităților de Crăciun pentru copil / sejur; 

- Copilul cu vârsta până la 4 ani are gratuitate, 

- 400 lei / copil cu vârsta cuprinsă între 4 și 10 ani, 

- 500 lei / copil cu vârsta cuprinsă între 10 și 14 ani, 

- Copilul cu vârsta peste 14 ani va fi tarifat ca adult 

 

Pachetul de servicii include: 

- 3 nopți de cazare, 

- Cină în seara de Ajun cu ”pomana porcului”, 24 decembrie, 

- Cină Barbeque în 25 decembrie , 

- Cină bufet 26 decembrie, 

- Brunch 25 decembrie, 

- mic dejun bufet în 26 decembrie, 

- mic dejun bufet în 27 decembrie 
 

Pe toată perioada sejururilor, vom avea formație cu muzică live și invitați speciali. 

În seara de Ajun va fi prezent Moș Crăciun, cu daruri pentru cei mici. Vor fi colindători și tradiții păstrate după 

datină. 

La pachetele de Crăciun si Revelion, alocarea locului la masă pentru copii indiferent de vârstă, este condiționată 

de cumpărarea meniului. 

 

Pentru pachetele de Crăciun și Revelion se achită un avans de 50% din c/val comenzii la data confirmării 

rezervării locurilor. Diferența de 50% se va achita până la 30.11.2021 în caz contrar, rezervarea este anulată, iar 

avansul nu se returnează. După data de 30.11.2020, rezervările se efectuează numai după achitarea integrală a 

c/val comenzii.  

http://www.sinditour.ro/
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 Calimănești Căciulata 
HOTEL:  Complex Turistic Casa Romaneasca 4* 

Statiune: Călimănești Căciulata 

Craciun 2021: perioada 24-27 decembrie 
 

PACHET 3 NOPȚI 

 CAMERĂ DUBLĂ STANDARD 3*:             890 lei / persoană 

 SINGLE CLASSIC 3*                                      1142 lei 

 APARTAMENT 3*   :              1025 lei / persoană 

 CAMERA DUBLA DELUXE 4*  :                  1025  lei / persoana 

 SINGLE PREMIUM 4*                                 1358 lei 

 CAMERA DUBLA EXECUTIVE 4* :             1085 lei / persoana 

 

SERVICII INCLUSE IN PACHET : 

 Cazare fara mic dejun 

 Voucher de masa 300 lei / persoana 

 Program colinde – 24.12.2021 

 Pranz festiv in aer liber- taiatul porcului – 25.12.2021 

 Muzica live in fiecare seara 

 Surprize din partea Complexului 

 Acces gratuit la piscina acoperită (daca nu vor fi restrictii din cauza pandemiei) 

 Acces la ambele saune (umedă și uscată)  - 20 min daca nu vor fi restrictii din cauza pandemiei) 

 

SPECIFICATII:  

- Va rugam sa respectati orele de check –in(14:00) si check out 11:30) .  

- Intr-un APARTAMENT se pot caza maxim 3 adultisi 1 copil (0-14 ani) sau 2 adulti si 2 copii (0-14 ani) 

- Tariful pentru a 3-a persoana adulta cazata in apartament este de 470 lei. 

- Pentru 1 copil cu varsta intre  7-14 ani se va achita 350 lei/pachet 3 nopti, 3 stele/pat suplimentar + 50 

% din serviciile de masa ale unui pachet de adult. 

- Pentru 1 copil cu varsta intre  7-14 ani se va achita 470 lei/pachet 3 nopti, 4 stele/pat suplimentar + 50 

% din serviciile de masa ale unui pachet de adult. 

- Copiii peste 14 ani sunt considerate adulti 

- Va aducem la cunostinta ca in incinta Complexului Turistic Casa Romaneasca accesul cu bauturi 

si/sau alimente de orice feleste STRICT interzis ! Prin orice rezervare efectuata si confirmata atat 

clientii cat si agentiile contractante isi asuma integral Regulamentul de Conduita  -Termenii si 

Conditiile de acces.   

- Orice nerespectare a regulamentului asuma todata cu plata pachetelor turistice poate duce la anularea 

sejurului si/sau a rezervarii. Va multumim pentru intelegere ! 

-      Rezervarile devin ferme doar dupa achitarea unui avans de 50%, in maxim 10 zile din momentul    

rezervarii. 

- In cazul unei anulari, daca se anunta cu 14 zile inainte, avansul se poate returna.Daca se anunta cu 

mai putin  14 zile, avansul este nereturnabil/se pierde. 

- PLATA  integrala a unui pachet rezervat si confirmat trebuie efectuata pana cel tarziu la data de 

10.12.2021. 
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 HOTEL:  Complex Balnear Cozia 3*: Corp Caciulata, Corp 

Cozia, Corp Oltul 

Statiune: Călimănești Căciulata 

Craciun 2021: perioada 24-27 decembrie 
 

Pachet 3 Nopti  

  815 Lei persoana/sejur/loc in dubla 

 963 lei/camera single 

 copil 50% pachet (pat pliant + 50% masa) = 407 lei, copil 7-16 ani    

 copil masa 50% = 257.5, copil sub 7 ani  
 cazare cu pensiune completa, inclusiv cina traditionala de craciun 

 

Serviciile incep cu cina in ziua sosirii si se incheie cu micul dejun in ziua plecarii. Pentru copiii cu varsta intre 7 – 16 

ani se achita 50% din pachet, cu asigurarea patului pliant. 
 

Alte servicii cu plata: 
– Accesul la piscinele Aqua Park Cozia; 

– Procedura de hidrokinetoterapie din cadrul Bazei de Tratament Cozia; 

– Salinoterapie; 

– Acces parcare. 

Plata avansului pentru actiunea de Craciun se va face pana pe data de 08.11.2021. 

* In toate spatiile inchise din incinta Complexului Cozia, purtarea mastii de protectie este obligatorie. 

* In cazul in care situatia epidemiologica generata de raspandirea infectarilor cu SARS-Cov2 va determina impunerea unor 

restrictii de catre autoritati, care nu vor mai permite oferirea serviciilor ce fac obiectul ofertei, se va restitui sumele incasate 

in avans sau sejurul poate fi reprogramat. 
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 HOTEL:  Izvoare 4* 

Statiune: Călimănești Căciulata 

Crăciun 2021: perioada 24-26 decembrie 
 

Camere Loc în Double Loc în Single Loc în Triple 

STANDARD 1400 lei/pers 1650 lei/pers – 

DELUXE 1430 lei/pers 1700 lei/pers – 

SUPERIOR 1460 lei/pers 1750 lei/pers – 

KING 1490 lei/pers 1800 lei/pers – 

EXECUTIVE 1520 lei/pers – 1400 lei/pers 

ROMANTIC SUITE 1570 lei/pers – 1430 lei/pers 

JUNIOR SUITE 1620 lei/pers – 1460 lei/pers 

PREZIDENT SUITE 1670 lei/pers – 1490 lei/pers 

În funcție de tipul camerei, tariful pachetului crește proporțional cu tariful camerei respective. Ocuparea camerelor 

se va face în funcție de solicitare în limita disponibilității, în ordinea încasării avansului. 

 

Pachetul include 

 2 nopți de cazare 24 și 25 decembrie 2021 

 2 mic dejun bufet suedez în data de 25 și 26 decembrie 2021 

 Cina de bun venit în data de 24 decembrie în așteptarea lui Moș Crăciun, începând cu ora 

19:00 (meniu fix, prestabilit, ce include mâncare, băuturi alcoolice și non alcoolice). 

 Prânz tradițional în data de 25 decembrie, cu meniu fix prestabilit, ce include mâncare, 

băuturi alcoolice și non alcoolice, servit în intervalul 13:00-15:00. 

 Cina festivă în data de 25 decembrie cu meniu fix prestabilit, ce include mâncare, băuturi 

alcoolice și non alcoolice. 

 Atmosfera de Crăciun va fi întreținută prin 2 programe artistice incluzând program de colinde 

și program de muzică tradițională. 

 Moș Crăciun va oferi cadouri tuturor copiilor, dar și celor mai “cuminți” adulți. 

 La cina festivă atmosfera muzicala va fi asigurată de renumitul DJ EDI. 

 Acces la piscina exterioară, locul de joacă pentru copii cu vârsta mai mică de 9 ani, sala de 

sport, parcare, internet Wi-Fi. 
 

Prelungirea pachetului, înainte sau după perioada inclusă în pachet, se face în limita disponibilității 

camerelor la tariful de 240 lei/noapte/ pers. În acest tarif este inclusă o noapte de cazare cu mic dejun și o 

fișă cont pentru servirea meselor de prânz și cină în restaurantul cu meniu a la carte în valoare de 100 de lei/ 

pers. (se pot consuma în fișă cont atât preparate culinare cât și băuturi alcoolice sau non alcoolice). 

 

Condiții și facilități copii 
 Copiii cu vârsta între 0- 3 ani beneficiază de gratuitate. 

 Copiii cu vârsta cuprinsă între 3-7 ani beneficiază de gratuitate la cazare, iar pentru mese se achită 

260 lei/ sejur. 

 Pentru copii cu vârsta cuprinsă între 7-12 ani se achită 590 lei/ copil/ sejur (cazați în camere Deluxe, 

Executive, Junior Suite, Prezident Suite, Romantic Suite). 

 Pentru copii cu vârsta cuprinsă între 12-18 ani se achită 780 lei/ copil/ sejur (cazați în camere Deluxe, 

Executive, Junior Suite, Prezident Suite, Romantic Suite). 

 Copiii peste 18 ani sunt considerati adulți. 

 Pentru al treilea adult în cameră (cazat în camera Executive, Junior Suite, Prezident Suite, Romantic 

Suite) tariful începe de la 1400 lei/ sejur. 
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  Vă rugăm să specificați odată cu rezervarea locurilor, numele, vârsta și sexul copiilor, pentru a veni în 

întâmpinarea lui Moș Crăciun. 

 

 

Condiții rezervare 
Disponibilitatea de rezervare va fi confirmată în scris în maxim 24 de ore, iar rezervarea devine fermă la 

achitarea unui avans de minim 50% din contravaloarea totală a serviciilor comandate. Datorită locurilor 

limitate, avansul poate fi achitat în maxim 7 zile calendaristice de la emiterea facturii proforme, urmând ca plata 

integrală să fie efectuată până la data de 1 decembrie 2021. După acestă dată, rezervările devin ferme doar cu plata 

integrală în avans. 

 

Rezervarea locurilor la restaurant, atât pentru copii cât și pentru adulți, se face odată cu rezervarea pachetului. 

 

Pentru grupuri mai mari de 10 persoane se va oferi un discount de 7% din contravaloarea totală a serviciilor 

comandate. 

 

Condiții de anulare 
În situația în care o persoana face dovada medicală ce confirmă infectarea cu Covid 19 sau carantina în perioada 

pachetului, sejurul poate fi reprogramat, în caz contrar avansul achitat nu se restituie. 

În cazul în care suma nu este achitată integral până la data de 20 decembrie, rezervarea se va anula, iar avansul 

nu se restituie. 

 

Masuri protectie COVID 19 
În incinta hotelului cât și în exterior se vor respecta normele privind prevenirea și răspândirea Covid 19: purtarea 

măștii de protecție, spălarea și dezinfectarea mâinilor, distanțarea în zonele publice. În restaurant este obligatorie 

purtarea măștii de protecție până la /de la masă. 

 

Se vor respecta regulile și restricțiile impuse de autorități, astfel încât să putem oferi servicii în conformitate cu 

legislația în vigoare. În funcție de restricțiile impuse de autorități legate de programul de funcționare, de capacitatea 

maximă privind numărul de persoane admise la o masă, dar și de gradul maxim de ocupare în restaurant, pachetul 

poate fi modificat. 
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 Covasna  
HOTEL:  Caprioara 4* 

 Statiune: Covasna 

Crăciun 2021: perioada 24-27 decembrie 
 

Tarife standard si Early Booking (pana la data de 30.09.2021:  

Pachet de 2 nopti: 

 Loc in camera dubla: 1095 lei/pers/pachet, tarif EB: 996 lei/pers/pachet 

 Camera single: 1244 lei/pers/pachet, tarif EB: 1131 lei/pers/pachet;  
Pachet de 3 nopti: 

 Loc in camera dubla: 1431 lei/pers/pachet, tarif EB: 1301 lei/pers/pachet 

 Camera single: 1653 lei/pers/pachet, tarif EB: 1503 lei/pers/pachet 

 
Cazare cu pensiune completa: 

 Cina de Ajun cu open bar 

 Pranz festiv in ziua de Craciun cu open bar 

 Muzica live* 

 Colinde de Craciun** 

 Time to relax in Bar Panoramic 

 Loc de joaca pentru copii si program 

 Voucher la procedurile SPA&Wellness 

 Acces la piscina, sauna, jacuzzi interior si exterior, hammam 

 
Hotelul Căprioara⋆⋆⋆⋆ este situat în centrul stațiunii Covasna, stațiune de renume internațional, făcând 

parte din staţiunile cu caracter unic, datorită bogăţiei sale în resurse naturale care sunt utilizate în 

prevenirea şi tratarea bolilor sistemului cardiovascular. 

Hotelul Căprioara dispune de un total de 132 camere, 4 apartamente si  4 camere pentru persoane cu 

dizabilitati. Camerele au fost dotate astfel încât să vă ofere tot confortul necesar pe toată perioada 

sejurului dumneavoastră petrecut alături de noi. 

Centrul de tratament balnear, este perfect conectat cu hotelul pentru intimitatea oaspeților noștri. 

Apele minerale sunt cele mai curative și apreciate din regiune, având proprietăți miraculoase pentru 

majoritatatea afecțiunilor aparatului cardiovasculator. 
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 HOTEL:  Clermont 4*  

Statiune: Covasna 

Craciun 2021: perioada 22-27 decembrie 

 
Tarif /pachet/persoană (include TVA 5% şi taxa de staţiune): 

Tip cameră PACHET 3 NOPŢI  PACHET 4 NOPŢI  PACHET 5 NOPŢI 

Single Double Supl. adult  Single Double Supl. adult  Single Double Supl. adult 

Standard cu 2 paturi 2.130 1.545 930  2.530 1.850 1.090  2.750 1.990 1.160 

Standard matrimonial 2.214 1.590 930  2.650 1.920 1.090  2.890 2.070 1.160 

Executive 2.421 1.710 930  2.880 2.050 1.090  3.175 2.230 1.160 

Junior Suite 2.835 1.950 1.089  3.390 2.340 1.310  3.755 2.560 1.420 

Senior Suite - 2.145 1.185  - 2.580 1.420  - 2.840 1.530 

Presidential Suite - 2.205 1.185  - 2.670 1.420  - 2.950 1.530 

Meniu (loc masă) copii*** 330  400  400 

Pat suplimentar**** 235  285  320 

*** Asigură accesul la toate mesele incluse în pachet; acest pachet asigură loc distinct la masă (nr. limitat de locuri) 

**** Pat pliant recomandat copiilor cu vârsta de 3-12 ani (tariful include serviciul “pat suplimentar” şi mic dejun) 

 

Pachetul include: 
PACHET I: 3 NOPŢI (23 dec. – 26 dec. 

2021) sau (24 dec. – 27 dec. 2021) 

 3 nopţi de cazare, loc în cameră cu MD; 

 1 Cină bufet + open bar (3 ore) în 

seara de 23/26 dec.; 

PACHET II: 4 NOPŢI (23 dec. – 27 dec. 

2021) 

 4 nopţi de cazare, loc în cameră cu MD; 

 2 Cine bufet + open bar (3 ore) în 

serile de 23 şi 26 dec.; 

PACHET III: 5 NOPŢI (22 dec. – 27 

dec. 2021) 

 5 nopţi de cazare, loc în cameră cu MD; 

 2 Cine bufet + open bar (3 ore) în serile 

de 23 şi 26 dec. 

 Şampanie de bun venit; 

 Vizita lui Moş Crăciun cu cadouri pentru copii (24 dec.); 

 Cină festivă bufet + Open bar (4 ore) şi program artistic** în seara de Ajun (24 dec.); 

 Cină festivă bufet + Open bar (4 ore) şi program artistic** în seara de Crăciun (25 dec.); 

 Pomana porcului în Secret Garden (25 dec.); 

 Five O’Clock în zilele de 23, 24 şi 26 decembrie (în funcţie de sejur); 

 Muzică live; 

Acces** GRATUIT: Piscină interioară, saună umedă, saună uscată, sală de fitness, jacuzzi exterior, internet, parcare 

** în condiţiile prevăzute de lege la momentul evenimentului 

 

Vacanţă de iarnă la Clermont 2021 – 2022 
Tarif /pachet/persoană (include TVA 5% şi taxa de staţiune): 

Tip cameră PACHET 10 NOPŢI 

Single Double Supliment adult 

Standard cu 2 paturi 6.610 4.740 2.750 

Standard matrimonial 6.930 4.930 2.750 

Executive 7.440 5.230 2.750 

Junior Suite 8.620 5.920 3.270 

Senior Suite - 6.520 3.520 

Presidential Suite - 6.760 3.520 

Meniu (loc masă) copii*** 820 

Pat suplimentar**** 670 

*** Asigură accesul la toate mesele incluse în pachet; acest pachet asigură loc distinct la masă (nr. limitat de locuri) 

**** Pat pliant recomandat copiilor cu vârsta de 3-12 ani (tariful include serviciul “pat suplimentar” şi mic dejun) 

Pachetul include: 
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 PACHET: 10 NOPŢI (23 dec. 2021 – 02 ian. 2022) sau (24 

dec. 2021 – 03 ian. 2022) 

 10 nopţi de cazare, loc în cameră cu mic dejun bufet; 

 Şampanie de bun venit; 

 Vizita lui Moş Crăciun cu cadouri pentru copii (24 dec.); 

 Cină festivă bufet + Open bar (4 ore) şi program artistic** 

în seara de Ajun (24 dec.); 

 Cină festivă bufet + Open bar (4 ore) şi program artistic** 

în seara de Crăciun (25 dec.); 

 Pomana porcului în Secret Garden (25 dec.); 

 Cină bufet + open bar (3 ore)  în serile de 26, 30 dec. şi 23 

dec./2 ian.; 

 Gulaş şi foc de tabără în Secret Garden (30 dec.); 

 Brunch (31 dec. şi 1 ian.); 

 Program artistic** de Revelion şi spectacol de artificii (31 

dec.); 

 Cină festivă de Revelion (31 dec.); 

 Cină festivă bufet şi program artistic** de Anul Nou (01 

ian.); 

 Five O’Clock în zilele de 23, 24, 26, 31 dec., 1 ian. şi 2 ian.; 

 Muzică live; 

BONUS! Un sejur GRATUIT de 2 nopţi de cazare cu mic dejun inclus în perioada 03.01 – 31.05.2022 în condiţii de 

disponibilitate 

Acces** GRATUIT: Piscină interioară, saună umedă, saună uscată, sală de fitness, jacuzzi exterior, internet, parcare 

** în condiţiile prevăzute de lege la momentul evenimentului 

 

Menţiuni speciale valabile pentru pachetele “Sarbători de iarnă 2021 – 2022” 
Cadrul legal în continuă schimbare şi riscurile privind pandemia ce nu pot fi reduse la zero conduc la 

posibilitatea apariţiei unor situaţii neprevăzute. Vă garantăm depunerea întregului efort posibil (financiar şi 

logistic) pentru a vă putea oferi o vacanţă pe măsura aşteptărilor dumneavoastră chiar şi în aceste vremuri 

speciale. 

Condiţii de desfăşurare: 

 Prezenta ofertă este în concordanţă cu restricţiile legale valabile la data de 20 septembrie 2021. 

 Aranjarea la mese va ţine cont de toate reglementările în vigoare la data desfăşurării evenimentului; 

Rezervari & anulări (condiţii speciale pentru acest eveniment): 

 Pentru rezervarea spaţiilor de cazare şi a locurilor la mese este necesară achitarea unui 

avans de 20% din valoarea pachetului achiziţionat, în termen de 5 zile de la emiterea proformei; 

 Valoarea integrală a pachetului se achită până cel târziu la data de 6 decembrie 2021; 

Pentru plata integrală a pachetului până la 15 octombrie 2021 se acordă un discount de 5% din 

valoarea întregului pachet; 
 Anularea evenimentului ca urmare a: 

o instituirii stării de urgenţă; 

o instituirii unor restricţii de către autorităţi ce nu permit desfăşurarea în condiţii 

normale a acestuia (ex. închiderea restaurantelor în interior); 

o imposibilităţii derularii datorită unei situaţii excepţionale (ex. apariţia unui focar 

de infecţie în rândul personalului hotelului Clermont); 

o îmbolnăvirea de Sars-Cov 2 a titularului rezervării sau a membrilor familiei acestuia; 

implică restituirea integrală a avansului achitat în termen de cel mult 15 zile de la momentul 

anulării. Această măsură nu se aplică în cazul achitării avansului prin vouchere de vacanţă, situaţie 

în care se emite un voucher de credit servicii cu valabilitate până la 30 septembrie 2022; 

 Anularea rezervării fără unul dintre motivele de mai sus implică următoarele penalităţi: 

o Până la 31 octombrie 2021 – 10 %; 

o Între 1 noiembrie şi 6 decembrie 2021 – 20%; 

o După 6 decembrie 2021 – 50%. 

Termeni şi condiţii 

 Copiii până la 6 ani beneficiază de GRATUITATE la mic dejun şi cazare în cameră cu părinţii (fără pat 

suplimentar). 

 Pentru copiii cu vârsta de 7 - 12 ani cazarea în cameră cu părinţii este GRATUITĂ (fără pat suplimentar) 

însă se aplică mic dejun în valoare de 35 lei/noapte; 

 Persoanelor peste 12 ani le este aplicat obligatoriu pachetul “Supliment adult”. 

 Există un număr limitat de locuri suplimentare (cazare şi restaurant), motiv pentru care alocarea acestora 

(paturile suplimentare respectiv locurile la masă) se va face în ordinea garantării spaţiilor de cazare. 
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  NU se acceptă introducerea de băuturi alcoolice şi nealcoolice în hotel şi consumul în spaţii comune, 

altele decât cele comercializate în cadrul locaţiei. 

 În cadrul Hotelului CLERMONT FUMATUL ESTE STRICT INTERZIS. 

NU ESTE PERMIS accesul în Hotel Clermont cu animale de companie. 

 

Hotelul Clermont se bucură de o locaţie liniştită, la 2,5 km de oraşul Covasna. Oferă o piscină interioară 

modernă şi un teren de tenis. Este disponibilă şi o pistă de bowling. 

Toate camerele elegante au aer condiţionat şi balcon. Există un TV cu ecran plat cu canale prin satelit, 

acces gratuit la internet WiFi şi un birou. Băile moderne includ articole de toaletă, halate de baie şi 

papuci. 

Zona spa a hotelului Clermont oferă o cadă cu hidromasaj şi o saună. Oaspeţii pot beneficia de 

tratamente de înfrumuseţare şi corporale, precum şi de tratamente de sănătate. Oaspeţii au la dispoziţie 

şi centrul de fitness spaţios. 

Restaurantul serveşte preparate din bucătăria internaţională. Când vremea este bună, oaspeţii pot lua 

masa şi pe terasă. La cerere, se asigură room service. 

Oaspeţii pot utiliza un perete de alpinism şi un traseu cu frânghii, la un cost suplimentar. De asemenea, 

hotelul are facilităţi de biliard şi o masă de ping-pong. În grădină este amenajat un loc de joacă pentru 

copii. 
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 Delta Dunării 
HOTEL:   Green Village Resort 4* 

Statiune: Sf. Gheorghe, Delta Dunării 

Crăciun 2021: perioada 24-27 decembrie 

 
 De la 1882 lei / persoană / 3 nopți* 

Pachetul include:  

 Cazare 3 nopti, loc în cameră standard 

 Demipensiune (mic dejun și cină) 

 Tradiții de Crăciun 

 Live entertainment și DJ 

 Transfer cu barca rapida dus-întors (Murighiol – Sfântu Gheorghe) 

 Acces opțional și gratuit la serviciile resortului:  

 Entertainment Center (proiecții de filme în cinematograf, biliard, tenis de masă, cărți de joc, 

table, Darts) 

 Kids Club (loc de joacă pentru copii)   

 Lotus Spa (saună uscată, sala fitness) 
 

Opțional:  

 Supliment cazare în cameră single:     430 lei / persoană / sejur 

 Supliment cazare în cameră superioară / apartament:  74 lei / camera / noapte 

 Supliment copii (06 –11.99 ani; pat suplimentar inclus): 50% din tariful de adult  

 Supliment al treilea adult în camera / apartament (pat suplimentar inclus):1630 lei / persoană / 

sejur 

 Prânz “Chef’s Choice” (pe 27 Decembrie; bonus late check-out):   99 lei / persoană 

 Serviciile de masaj se vor realiza cu programare prealabilă, în limita locurilor disponibile. 
 

* Suntem pregătiți să organizăm excursii. Adaptat condițiilor meteo de la momentul respectiv, vom propune experiențe 

inedite pe canalele Dunării. 

 

Condiții:  

 Reducerea Early Booking – 15% se aplică rezervărilor efectuate, prin plata unui avans de 

50% până la data 01.11.2021 și diferența până la data de 01.12.2021. 

 Oferta este valabilă în perioada 24 – 27 Decembrie 2021, în limita locurilor disponibile. 

 Ședere minimă 3 nopți. 

 Copiii cu vârsta până în 6 ani beneficiază de gratuitate, în cameră cu adulții (fără pat 

suplimentar). 

 Transferul cu barca se desfășoară astfel: 

 24.12.2021 plecare din Murighiol la ora 14.30 

 27.12.2021 plecare din Sfântu Gheorghe la ora 11.00 sau la ora 15:00 

 Tarifele sunt exprimate în euro și conțin TVA. 

 Ofertele speciale nu se cumulează. 
Mentiuni:  
* Tarifele nu includ taxa de acces în Delta Dunării. Valoarea acesteia este de 5 lei/adult/zi, 15 lei/adult/săptămână sau 30 

lei/adult/an.  

* Pentru transferul cu barca se va face rezervare cu cel puțin 72 de ore înaintea cazării. 
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 * Alocarea spatiilor se face exclusiv la receptia resortului, in functie de disponibilitate.  
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 HOTEL:  Lebada Luxury Resort and Spa 5* 

Stațiune: Crisan, Delta Dunării 

Crăciun 2021: perioada 24-27 decembrie 
2 nopți cu prețuri începând cu 

tip cameră Preț EURO/persoană 

double loft king 175 eur 

double room king 185 eur 

executive loft king 186 eur 

executive loft twin 186 eur 

double deluxe king 217 eur 

executive king room 215 eur 

executive twin room 215 eur 

garden room king 244 eur 

junior suite 238 eur 

junior loft suite 231 eur 

senior suite 269 eur 

2 bedroom suite 357 eur 

2 bedroom suite loft 269 eur 

vip garden king room 280 eur 

bungalow 298 eur 

vip garden suite 377 eur 

*Tarifele sunt în EURO/persoană și includ TVA 

*Tarifele sunt calculate pentru minim 2 adulți /cameră 

*Pentru cazare în regim single se achită un supliment de 50% din pachet 

*Băuturile nu sunt incluse 

*Oferim contra cost transfer Murighiol-Lebada-Murighiol: 100 RON/ persoană, TVA inclus 

 

PLAN TARIFAR COPII 

0-6.99 ani fără pat suplimentar gratuit 

al2lea copil între 

0-6.99 ani cu pat suplimentar/canapea 

60 eur 

7-12.99 ani cu pat suplimentar/canapea 95 eur 

peste 13 ani 160 eur 

PACHETUL CONȚINE 

 cazare 2 nopți mic dejun 

 prânz festiv în data de 25.12.2021 

 cină festivă çi băuturi în data de 25.12.2021  

 access gratuit la piscină/saună/sală fitness muzică live 

 

ACTIVITĂȚI OPȚIONALE 

- excursii în delta dunării 

- masaje çi tratamente în noul centru spa - up the river 

- închiriere ambarcațiuni 

 

3 nopți cu prețuri începând cu 

tip cameră Preț EURO/persoană 

double loft king 213 eur 
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 double room king 228 eur 

executive loft king 229 eur 

executive loft twin 229 eur 

double deluxe king 276 eur 

executive king room 273 eur 

executive twin room 273 eur 

garden room king 316 eur 

junior suite 307 eur 

junior loft suite 297 eur 

senior suite 354 eur 

2 bedroom suite 486 eur 

2 bedroom suite loft 354 eur 

vip garden king room 370 eur 

bungalow 397 eur 

vip garden suite 516 eur 

*Tarifele sunt în EURO/persoană și includ TVA 

*Tarifele sunt calculate pentru minim 2 adulți /cameră 

*Pentru cazare în regim single se achită un supliment de 50% din pachet 

*Băuturile nu sunt incluse. Excepție - CIna Festivă 25.12.2021 

*Oferim contra cost transfer Murighiol-Lebada-Murighiol: 100 RON/ persoană, TVA inclus 

 

PLAN TARIFAR COPII 

0-6.99 ani fără pat suplimentar gratuit 

al2lea copil între 

0-6.99 ani cu pat suplimentar/canapea 

75 eur 

7-12.99 ani cu pat suplimentar/canapea 117,50 eur 

peste 13 ani 190 eur 

PACHETUL CONȚINE 

 cazare 3 nopți mic dejun 

 prânz festiv în data de 25.12.2021 

 cină festivă çi băuturi în data de 25.12.2021 access 

gratuit la piscină/saună/sală fitness muzică live 

 

Activități opționale 

- excursii în delta dunării 

- masaje çi tratamente în noul centru spa - up the river 

- închiriere ambarcațiuni 
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 Durau 
HOTEL: Bradul 3 * 

Statiune: Durău 

Crăciun 2021: perioada 22-27 decembrie 
 

VARIANTA I: 440,00 lei/persoană 
 pachet 3 nopti cazare în cameră dublă,  

 masa festiva traditionala  

 

 VARIANTA II: 550,00 lei/pers 
 pachet 4 nopti cazare în cameră dublă 

 masa festiva traditionala  

  

VARIANTA III: 660,00 lei/pers 

 pachet 5 nopti cazare în cameră dublă 

 masa festiva traditionala  

 
Facilităţi hotel: 

 Situat la 250 de metri de pârtiile de schi din Durău, în Munţii Ceahlău, hotelul Bradul oferă un 

restaurant, acces gratuit la internet Wi-Fi şi camere cu balcon și  vedere la munte sau la pădure. 

 Fiecare cameră are minibar, TV prin cablu şi o baie cu cadă şi articole de toaletă gratuite. La 

cerere, este disponibil un uscător de păr. 

 Restaurant 196 locuri, bucatarie clasica și  traditionala 

 Sala de sedinte 
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 Fundata 
HOTEL:  Complex Cheile Gradistei Fundata 3 *  

Crăciun 2021: perioada 23-27 decembrie 
LOCATIE Pachet 3 nopti Persoane incluse in tarif 

Camera dubla Hotel 3*** si Vila 3*** 1950 lei 2 adulti 

Suita si apartament 3*** 2800 lei 3 adulti sau 2 adulti cu 2 copii cu varsta pana in 

14 ani 

Camera dubla Hotel Sport 2** 1650 lei 2 adulti 

Suita Hotel Sport 2** 2500 lei 3 adulti sau 2 adulti cu 2 copii cu varsta pana in 

14 ani 

Hotel 3***(Hotel Bucegi, Hotel Piatra Craiului) 

Vila 3***( Vila Bradul, Molidul, Pinul, Frasinul, Carpenul,Paltinul,Alunul, Fagul, Brandusa, 

Bujorul) Suita (Hotel Bucegi 3***) Apartament 2 camere (Hotel Piatra Craiului 3***) 

 

PACHETELE INCLUD 

Cazare: 3 nopti 

Mic dejun si Masa festiva de Craciun pentru 2 adulti cazati in camera dubla; 3 adulti sau 2 adulti si 2 copii cu 

varsta pana in 14 ani cazati in suita sau apartament. 

 

Meniu masa festiva de Craciun: 

- gustare traditionala: 4 feluri de branzeturi, 4 feluri de carne, legume 

- combinata taraneasca cu sarmale, carnaciori, mamaliga 

- placinte asortate (cu branza si cu mere) 

 

Open bar 

- apa plata sau minerala 

- suc gama Pepsi 

- palinca/visinata 

- vinul casei alb si rosu 

 

COSTURI SUPLIMENTARE COPII 

- 50.00 lei/zi pat suplimentar 

- supliment mic dejun 04- 13.99 ani :15.00 lei/zi 

- supliment mic dejun peste 14 ani :30.00 lei/zi 

- Masa Festiva de Craciun 04-13.99 ani – 100.00 lei 

- Masa Festiva de Craciun peste 14 ani – 200.00 lei 

 

Gratuitate cazare si mic dejun pentru copii cu varsta 0-3.99 ani cazati in camera dubla cu parintii,fara pat 

suplimentar. Meniul pentru masa festiva de Craciun , pentru copii cu varsta de pana la 4 ani, are costul de 50 lei. 

 

Hotelul Bucegi 
Hotelul Bucegi face parte din Complex Cheile Gradistei 

Fundata. l  Centrul SPA(piscina, sauna umeda, sauna uscata ,jacuzzi): 50 lei / persoana / zi și  25 lei/ copil/zi  

l  Masaj de relaxare: 100 lei/sedinta (cu  TVA inclus), Maseur: Kinga Szavuy (pe baza de  progamare) 

  l  Tour off road masini Suzuki: 390 lei + TVA/tur/masina de 2-3 ore    ( intr-

o masina pot merge 5 persoane iar turul se face cu insotitor cu o alta masina și  asistenta tehnica) - Aceasta 

activitate depinde de starea vremii 

  l  Sala de fitness gratuita 

  l  Teren tenis: Suprafata sintetica 20,00 lei/ora, racheta tenis: 12,50 lei/racheta/ora - Aceasta activitate depinde 
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 de starea vremii 

  l  Panou de escalada: în interior 15 lei/persoana 

  l  Teren multifunctional: baschet(streetball), handball, fotbal : 20 lei/ora- Aceasta activitate depinde 

de starea vremii 

  l  Teren de mini - fotbal, suprafata sintetica 40m x 20m - gazon artificial: 150 lei/ora; - Aceasta activitate 

depinde de starea vremii 

  l  Biciclete Mountainbike – 90.00 lei/zi sau 50.00 lei/ jumatate de  zi sau 25 lei/ora- Aceasta activitate depinde 

de starea vremii 

  l  Biciclete pentru copii - 70.00 lei/zi sau 40.00 lei/ jumatate de  zi sau 20 lei/ora- Aceasta activitate depinde 

de starea vremii 

  l  Trotinete - 40 lei/zi, 20 lei/2 ore - Aceasta activitate depinde de starea vremii 

  l  Biciclete electrice - Pentru adulti și  copii peste 14 ani - 250 lei/bicicleta electrica /traseu 2 - 3 ore - Aceasta 

activitate depinde de starea vremii 

  l  Aventura park – sunt disponibile 3 trasee: doua pentru adolescenti și  adulti, cu grade de dificultate diferite și  

un traseu pentru copii: 30 lei/traseu/adult, 20 lei/traseu/copil. în cazul grupurilor, pot parcurge aceste trasee 

maxim 30 de persoane/ora. Aceasta activitate depinde de starea vremii 

  l  Tiroliana Montana - Pentru adulti și  copii peste 14 ani. Tiroliana are 500 metri lungime și  50 metri inaltime - 

Traseul poate fi parcurs de 4 persoane deodata. Tarif: 70 lei/persoana cu echipament și  transfer cu jeepurile pana 

la punctul de plecare, incluse. Durata traseului este de 10 - 15 minute/persoana; în cazul grupurilor, tiroliana 

poate fi parcursa de aproximativ 40 persoane/ora. - Aceasta activitate depinde de starea vremii; 

  l  Drumetii si/sau itinerarii culturale cu ghid specializat: de la 50 Euro/grup 4-15 pers, 60 Euro/grup 16-

20 pers., grupuri de peste 20 persoane - 3 Euro/persoana, trasee de 3 -

 6 ore; Trasee personalizate cerintelor fiecarui grup! 

  l  Loc de joaca pentru copii în exterior și  în interiorul restaurantului– gratuit; 

  l  Pub la etajul II al Restaurantului: - bauturi, billiard 20 lei/ora (2 mese disponibile), minifotbal 15.00 lei/ora (1 

masa disponibila), tenis de masa 15 lei/ora (2 mese disponibile); 

  l  DJ: 1.200 lei + TVA /seara fara karaoke sau 1.400 lei + TVA/seara cu karaoke; Durata sonorizare 6 ore. 

  l  Partii de Schi alpin de diferite grade de dificultate dotate cu instalatie pe cablu teleski și  instalatii pentru 

zapada artificiala și  centru de inchirieri echipamente. 

  l  Partii de Schi fond 

  l  Partii de Sanius 

  l  Tubing 

 

Hotel Piatra Craiului 
  

Noul complex turistic Resort Fundata este situat la 35 km de Brasov și  la 5 km fata de complexul Cheile 

Gradistei Moeciu, pe un platou din zona Fundata.  

 

Accesul se face doar prin complexul Resort Moeciu, pe un drum privat, proaspat asfaltat. Locul ofera panorame 

deosebite a muntilor Piatra Craiului și  Bucegi, iar noutatea și  intimitatea locului fac din acest complex un loc 

plin de liniste și  frumusete.  

 

Resort Fundata are o capacitate de 480 de locuri, în cele 232 de camere din hotelurile și  vilele complexului. 

 

Hotel Piatra Craiului 3* are o capacitate de 80 locuri. Hotelul se afla în partea superioara a complexului Cheile 

Gradistei Fundata și  va ofera vedere atat spre muntii Piatra Craiului și  cat și  spre muntii Bucegi. Hotelul are o 

capacitate de 80 locuri de cazare, dispuse în 38 camere duble și  1 apartament.  

 

Localizare: Hotelul este pozitionat langa restaurantul complexului și  la 50 metri distanta de   . Hotelul Piatra 

Craiului are în componenta sa urmatoarele tipuri de camere: 29 camere duble twin, cu 2 paturi, televizor și  baie 

proprie cu cada; 9 camere duble matrimonial, televizor și  baie proprie cu cada; 1 apartament cu pat matrimonial 

și  canapea extensibila (maxim 4 locuri), televizor și  baie proprie cu cada Alte facilitati: lobby la parter, balcon 

sau terasa la toate camerele.  Hotel Bucegi 3* are o capacitate de 170 locuri. Hotelul Bucegi se afla în imediata 
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 apropriere a   i Cheile Gradistei Fundata.  

 

Camerele Hotelului Bucegi va ofera vedere atat spre muntii Piatra Craiului cat și  spre muntii Bucegi. Hotelul 

este dispus pe 6 etaje, are o capacitate de 170 locuri de cazare, dispersate în 71 camere duble și  7 garsoniere. 

Localizare: hotelul este pozitionat intre receptia complexului și  hotel Piatra Craiului. Hotelul Bucegi are în 

componenta sa urmatoarele tipuri de camere: 69 camere duble matrimonial, televizor și  baie proprie cu cada și  

dus; 2 camere duble twin, cu 2 paturi, televizor și  baie proprie cu cada și  dus; 7 garsoniere cu pat matrimonial și  

canapea extensibila (maxim 4 locuri), televizor și  baie proprie cu cada și  dus Alte facilitati: lobby la fiecare 

etaj; balcon sau terasa la toate camerele; lift; centrul SPA la parterul hotelului (piscina, sauna uscata, sauna 

umeda, jacuzzi, masaj).  

Piscina: 50 lei adult / 25 lei copil  

 

Hotel Sport 
 l  Centrul spa ( piscina, jacuzzi, sauna): 30 lei/ adult/ zi și  15,00 lei/ copil/ zi;  l  Masaj de relaxare: 

100 lei/sedinta (cu  TVA inclus), Maseur: Kinga Szavuy (pe baza de progamare) 

  l  Tour off road cu masini Suzuki Jimny sau Land Rover: 390 lei + TVA/masina/tur de 2 - e ore ( intr-o masina 

pot merge 4 sau 5 persoane iar turul seface cu insotitor cu o alta masina și  asistenta tehnica); Aceasta activitate 

depinde de starea vremii 

  l  Teren tenis: 20 lei/ora+ 12,50 lei/racheta tenis/ora; Aceasta activitate depinde de starea vremii 

  l  Teren volei sau miniteren fotbal – gratuit; Aceasta activitate depinde de starea vremii 

  l  Biciclete : 70 lei/ zi sau 40 lei e zi sau 15 lei/ora; Aceasta activitate depinde de starea vremii 

  l  Drumetii si/sau itinerarii culturale cu ghid specializat: de la 50 Euro/grup 4-15 pers, 60 Euro/grup 16-

20 pers., grupuri de peste 20 persoane - 3 Euro/persoana, trasee de 3 -

 6 ore; Trasee personalizate cerintelor fiecarui grup!  

  l  Pub: - bauturi, billiard 20 lei/ora, ping pong 15 lei/ora; 

  l   DJ: 1.200 lei + TVA /seara fara karaoke sau 1.400 lei + TVA/seara cu karaoke;Durata sonorizare 6 ore. 

  l  Loc de joaca pentru copii exterior– gratuit. 

  l  Partii de Schi alpin de diferite grade de dificultate dotate cu instalatie pe cablu teleski și  instalatii pentru 

zapada artificiala și  centru de inchirieri echipamente. 

  l  Partii de Sanius 

 

Vila Bradul 
 l  Teren multifunctional: baschet(streetball), handball, fotbal : 20 lei/ora- Aceasta activitate depinde 

de starea vremii 

  l  Teren de mini - fotbal, suprafata sintetica 40m x 20m - gazon artificial: 150 lei/ora; - Aceasta activitate 

depinde de starea vremii 

  l  Biciclete Mountainbike – 90.00 lei/zi sau 50.00 lei/ jumatate de  zi sau 25 lei/ora- Aceasta activitate depinde 

de starea vremii 

  l  Biciclete pentru copii - 70.00 lei/zi sau 40.00 lei/ jumatate de  zi sau 20 lei/ora- Aceasta activitate depinde 

de starea vremii 

  l  Trotinete - 40 lei/zi, 20 lei/2 ore - Aceasta activitate depinde de starea vremii 

  l  Biciclete electrice - Pentru adulti și  copii peste 14 ani - 250 lei/bicicleta electrica /traseu 2 - 3 ore - Aceasta 

activitate depinde de starea vremii 

  l  Aventura park – sunt disponibile 3 trasee: doua pentru adolescenti și  adulti, cu grade de dificultate diferite și  

un traseu pentru copii: 30 lei/traseu/adult, 20 lei/traseu/copil. în cazul grupurilor, pot parcurge aceste trasee 

maxim 30 de persoane/ora. Aceasta activitate depinde de starea vremii 

  l  Tiroliana Montana - Pentru adulti și  copii peste 14 ani. Tiroliana are 500 metri lungime și  50 metri inaltime 

- Traseul poate fi parcurs de 4 persoane deodata. Tarif: 70 lei/persoana cu echipament și  transfer cu jeepurile 

pana la punctul de plecare, incluse. Durata traseului este de 10 - 15 minute/persoana; în cazul grupurilor, tiroliana 

poate fi parcursa de aproximativ 40 persoane/ora. - Aceasta activitate depinde de starea vremii; 

  l  Drumetii si/sau itinerarii culturale cu ghid specializat: de la 50 Euro/grup 4-15 pers, 60 Euro/grup 16-

20 pers., grupuri de peste 20 persoane - 3 Euro/persoana, trasee de 3 -

 6 ore; Trasee personalizate cerintelor fiecarui grup! 
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   l  Loc de joaca pentru copii în exterior și  în interiorul restaurantului– gratuit; 

  l  Pub la etajul II al Restaurantului: - bauturi, billiard 20 lei/ora (2 mese disponibile), minifotbal 15.00 lei/ora (1 

masa disponibila), tenis de masa 15 lei/ora (2 mese disponibile); 

  l  DJ: 1.200 lei + TVA /seara fara karaoke sau 1.400 lei + TVA/seara cu karaoke; Durata sonorizare 6 ore. 

  l  Partii de Schi alpin de diferite grade de dificultate dotate cu instalatie pe cablu teleski și  instalatii pentru 

zapada artificiala și  centru de inchirieri echipamente. 

  l  Partii de Schi fond 

  l  Partii de Sanius 

  l  Tubing 

 

Vila Fagul 

 Vila Fagul este situata în complexul Cheile Gradistei Fundata și  va pune la dispozitie 4 locuri de cazare. Vila se 

afla intre vilele Pinul și  Carpenul, în apropiere de intrarea în complex. 

Localizare: situata la 140 metri distanta de   . 

 

Vila Fagul are în componenta sa urmatoarele tipuri de camere: 

2 Camere cu pat dublu-matrimonial, televizor și  baie proprie cu dus 

Alte facilitati: 

balcon sau terasa la toate camerele 

intrare separata pentru camera de la etaj 

mobila pictata manual 

 

Piscina: 50 lei adult / 25 lei copil  
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 Moeciu  
HOTEL:  Complex Cheile Gradistei 3 *  

Crăciun 2021: perioada 23-27 decembrie 
LOCATIE Pachet 3 

nopti 

Nr.persoane incluse in tarif 

Camera dubla Hotel 3*** si Vila 3*** 1650 lei 2 adulti 

Camera dubla Casa Ana 4**** 1950 lei 2 adulti 

Camera dubla Casa Bogdan, Casa Dorina, Casa 

Ovidiu 3*** 

1350 lei 2 adulti 

Camera tripla Hotel Cheia 3***si Casa Aron 

3*** 

2500 lei 3 adulti sau 2 adulti +2 copii cu varsta pana 

in 14 ani 

Camera tripla Casa Ovidiu 3*** 2100 lei 3 adulti sau 2 adulti +2 copii cu varsta pana 

in 14 ani 

Apartament Casa Dorina, Casa Bogdan 3*** 2500 lei 3 adulti sau 2 adulti +2 copii cu varsta pana 

in 14 ani 

Garsoniera Hotel Gradistea 3*** 2500 lei 3 adulti sau 2 adulti +2 copii cu varsta pana 

in 14 ani 

Hotel 3***(Hotel Gradistea, Hotel Cheia) Vila 3***( Casa Aron, Casa Alex, Casa de Lemn) 

 

PACHETELE INCLUD 

Cazare: 3 nopti 

Mic dejun si Masa festiva de Craciun pentru 2 adulti cazati in camera dubla; 3 adulti sau 2 adulti si 2 copii cu 

varsta pana in 14 ani cazati in suita sau apartament. 

 

Meniu masa festiva de Craciun: 

- Gustare traditionala: 4 feluri de branzeturi, 4 feluri de carne, legume 

- Combinata taraneasca cu sarmale, carnaciori, mamaliga 

- Placinte asortate (cu branza si cu mere) 

 

Open bar 

- Apa plata sau minerala 

- Sucuri gama Pepsi 

- Palinca/visinata 

- Vinul casei alb si rosu 

 

COSTURI SUPLIMENTARE 

- 50.00 lei/zi pat suplimentar 

- supliment mic dejun 04- 13.99 ani :15.00 lei/zi 

- supliment mic dejun peste 14 ani :30.00 lei/zi 

- Masa Festiva de Craciun 04-13.99 ani – 100.00 lei 

- Masa Festiva de Craciun peste 14 ani – 200.00 lei 

 

Gratuitate cazare si mic dejun pentru copii cu varsta 0-3.99 ani cazati in camera dubla cu parintii,fara pat 

suplimentar. 

Meniul pentru masa festiva de Craciun , pentru copii cu varsta de pana la 4 ani, nu este gratuit se poate 

achizitiona separate:50.00 lei 

Motel Cheia 3* 

Complexul turistic Resort Moeciu este situat la 7 km de Castelul Bran și  la 30 km de orasul Brasov. Va 
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 puteti caza în hotelurile și  vilele complexului Resort Moeciu, puteti lua masa în restaurantul cu renume 

international sau puteti servi o bautura în pub-ul complexului. Spatiul generos și  dotarile de exceptie 

fac din complexul hotelier Resort Moeciu locul ideal pentru activitatile de teambuilding sau agrement.  

 

 Motel Cheia 3* din cadrul complexului Cheile Gradistei va pune la dispozitie 61 de locuri de cazare în 

cele 27 de camere, dispuse pe 4 etaje. 

 

Motelul se afla în zona centrala a complexului, în apropiere de restaurant și  are în componenta sa 

urmatoarele tipuri de camere: 8 camere duble, cu pat matrimonial, 7 camere triple, cu un pat 

matrimonial și  un pat de o persoana, 12 camere duble twin, cu paturi separate. Alte facilitati: living la 

fiecare etaj pentru reuniuni conviviale; 1 sala de conferinte pentru aproximativ 200 de persoane 

(capacitate maxima, doar cu scaune).  

 

Piscina: 30 lei adult / 15 lei copil  

 

Hotel Gradistea 

  Hotel Gradistea 3 are o capacitate de 90 locuri de cazare, dispuse în 22 camere duble twin 18 camere 

duble matrimoniale și  5 suite. Este situat langa partia de ski. Camerele hotelului ofera o imagine vie a 

padurii în orice anotimp. Alte facilitati: living cu bar și  terasa pentru siesta și  pauza de fumat; 

camerele au terase spatioase; piscina interioara, atmosfera agreabila, ferestre luminoase, terasa pentru 

baile de soare; jacuzzi și  sauna uscata - servicii cu plata.  

 

Vila Dorina 

Vila Dorina face parte din complexul Cheile Gradistei Moeciu situat intr-o locatie ideala și  este format 

din doua hoteluri și  7 vile rustice. 

 Casa Dorina are o capacitate de 16 locuri de cazare, dispuse în 6 camere duble și  1 apartament cu 

doua camere și  sufragerie. Are salon cu bar și  semineu la parter, sauna. Terase de unde poti admira 

unul dintre cele mai frumoase peisaje din Romania 

 

Vila Ana 

Vila Ana, cotata la 4* face parte din complexul  Cheile Gradistei din Moieciu și  este situata în partea 

sud-estica a acestuia, langa Casa Dorina, în apropierea foisorului și  a platoului, la 75 metri distanta de   

. 

Camere: Vila are o capacitate de 24 locuri de cazare dispuse în 12 camere duble ce dispun de pat 

matrimonial, televizor și  baie proprie cu cada.  
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 Maramureș 
Pensiunea: Dacii Liberi Resort & Spa 5* 

Statiune: Petrova, Maramureș 

Crăciun 2021: perioada 23-27 decembrie 

 
Tip Camera Disponi

bil 

Capacitate 

Camera 

Tarif/persoana/sejur 

Dubla Standard Minus 1 2 1890 

Dubla Standard 4 2 1943 

Dubla Superiora 2 2 2205 

Dubla Deluxe 3 2 2363 

Apartament Junior 1 4 2258 

Apartament 

Presidential 

1 6 

2258 

Suita 1 6 1838 

Casa Dacilor 4 2 2205 
Programul de Activitati incluse in Pachetul de Craciun 2021 este : 

 Cazare 4 nopti si 5 zile, check in - 23.12.2021 - check out 27.12.2021 

 Regim de masa full board (mic dejun, pranz, cina) 

 Cina Festiva cu muzica live 

 Program de obiceiuri si traditii in Maramures – Taiatul Porcului 

 Program complet de colinde Maramuresene 

 Program complet de vizitat obiectivele din imediata apropiere si transport asigurat de catre Dacii Liberi 

 Program cu jocuri populare si ceterasi si alte surprize in diferite momente ale sejurului 

 Program de agrement pentru copiii mari si mici 

 Copiii pana la 5 ani beneficiaza de gratuitate 100% - fara pat suplimentar 

 Copiii de peste 5 - 7 ani, in pat suplimentar = 500 RON /  sejur 

 Copiii de peste 7 -14 ani, in pat suplimentar = 50 % din tariful total / sejur 

 

23.12.2021 Ziua 1 – Bine ati venit la Dacii Liberi, Maramures, Petrova 

 CHECK IN- incepand cu orele 16.00 

 Early CHECK IN – relaxare la Spa pana la ora 16.00 cand se poate face check in ul 

 Primire Traditionala –Restaurant Crama –degustare de specialitati traditionale cu  horinca si afinata, strigaturi 

si port traditional, muzica live cu ceterasi 

 CINA in Salonul- Restauant 

 

24.12.2021 Ziua 2 – Alaturi de Dacii Liberi - Taiatul porcului si pregatirea preparatelor 

 MD 08.30 – 10.30 Salon Restaurant 

 Taierea porcului in mod traditional, parlirea cu forja si paie, palinca, tuica fiarta, vin fiert, afinata 

 PRANZ - Salon Restaurant 

 Impodobim impreuna Bradul de Craciun – program interactiv pentru cei mici 

 Relaxare in Centrul SPA - Dacii Liberi 

 CINA – Salon Restaurant 

 Participarea la Slujba de la Biserica 

 Primirea colindatorilor – Program artistic in Salonul-Restaurant cu colindatori 

 Il asteptam pe Mos Craciun – program interactiv pentru cei mici si pentru cei mari 

25.12.2021 Ziua 3 – Alaturi de Dacii Liberi Ziua de Craciun - Traditional Maramuresean 
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  MD 08.30 – 10.30 Salon Restaurant 

 Participare la Slujba de la Biserica 

 Participarea la Sceneta Viflaimului 

 PRANZ - Salon Restaurant 

 Plimbare cu sania trasa de cai - program care poate suferi modificari – in functie de conditiile meteo 

 CINA FESTIVA 20.00 - Formatie traditionala live si ansamblu de dansatori 

 

26.12.2021 Ziua 4 – Alaturi de Dacii Liberi- Traditional Maramuresean 

 Brunch 10.30- 12.30 

 Vizitarea obiectivelor turistice * - Excursie la Manastirea Barsana -Muzeul Tarancii Romane de la 

Dragomiresti – Cimitirul Vesel de la Sapanta - Biserica de Lemn de la Sapanta si Pachet Picnic pentru 

vizitarea obiectivelor turistice 

 Degustare de branzeturi fine si vinuri alese la Crama Dacii Liberi 

 CINA- Salon Restaurant 

27.12.2020 Ziua 5 –Din pacate ne spunem La Revedere si Va Multumim ca ne-ati ales ! 

 MD 08.30 – 10.30 Salon Restaurant 

 CHECK OUT - 12.00 sau 

 LATE CHECK OUT – relaxare la Spa incepand cu orele 12. 

 

Micul dejun se serveste in Salonul – Restaurant intre orele 08.30 – 10.30 in sistem bufet suedez si este compus din : Bufet 

rece  si Bufet cald. 

Pranzul se serveste in Salonul- Restaurant. Pentru cei care sunt in Post se va pune la dispozitie Meniu Special de Post 

Cina se serveste in Salonul-Resturant. Pentru cei care sunt in Post se va pune la dispozitie Meniu Special de Post. 

Bauturile incluse in timpul meselor de Pranz si Cina sunt: apa plata/carbogazoasa, suc natural, horinca si afinata. 

Cina Festiva 25.12.2021 - Formatie live cu ceterasi, jocuri si multa voie buna– Salonul Restaurant – Meniu Festiv. 

Bauturile incluse sunt : apa plata/carbogazoasa, suc natural si carbogazos, vin alb/rosu, horinca si afinata, vodka, wiskey, 

cognac, lichior, cocktailuri . 

 

*Programul de activitati si de vizitare al obiectivelor turistice poate suferi unele modificari de program in functie de 

conditiile meteo si in functie de programul de functionare al obiectivelor turistice. 

DETALII DE PLATA 

Plata pachetului turistic se face in trei transe : 

30% din valoarea totala a sejurului in termen de maxim 3 zile de la emiterea facturii proforme. 

40% pana in data de 1 Noiembrie  

30% pana in data de 4 Decembrie 

Pachetele turistice sunt nerambursabile din momentul rezervarii pachetului. 

In cazul situatiei in care turistii nu pot beneficia de pachetul turistic, din orice motiv , acesta este transmisibil in aceleasi 

conditii din momentul rezervarii. Dacii Liberi nu se obliga sa furnizeze inlocuitori in cazul renuntarii la pachetul turistic. 

In cazul impunerii unor restrictii din cauza virusului COVID 19 , sumele achitate vor fi reportate pentru alte date , dar nu 

vor fi rambursate. Beneficiarii pachetului turistic vor putea reprograma sejurul dupa ridicarea restrictiilor, datele fiind 

stabilite in functie de disponibilitatea Dacii Liberi. 

Beneficiarii pachetului turistic au obligatia de a trimite dovada platii transelor pana la datele mentionate mai sus.In cazul 

netransmiterii dovezilor de plata , Dacii Liberi isi rezerva dreptul de a revinde camerele, fara a rambursa avansurile 

achitate. 

 

Structura camere: 

Toate camerele sunt dotate cu pat dublu matrimonial. 

 

In camerele Dubla Standard, Dubla Superior si Dubla Deluxe se mai poate adauga un pat suplimentar; 

 

1* Camera Standard Minus - Camera este situata la mansarda unitatii de cazare si are un living comun cu restul camerelor 

de tip standard. Camera este de dimensiuni mai mici decat restul camerelor standard. 

 

4* Camera Standard – Camerele sunt situate la mansarda unitatii de cazare si au un living comun. Fiecare camera are o 

capacitate de 2 persoane, cu posibilitate de suplimentare pat. 

2*Camera Superioara, Camerele sunt situate la etajul 1 al unitatii de cazare si au un living – Biblioteca comuna, cu 
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 capacitate de 2 persoane cu posibilitate de suplimentare pat. 

 

3* Camera Deluxe, Camerele sunt situate la parterul unitatii de cazare si au un living comun. Fiecare camera are o 

capacitate de 2 persoane cu posibilitate de suplimentare pat. 

 

1* Apartament Junior - cu un dormitor matrimonial, un dormitor dotat cu 2 paturi single si un living cu canapea 

extensibila, baie cu jacuzzi( situata in dormitorul matrimonial) si terasa proprie, cu o capacitate de 4 persoane. Total 

maxim capacitate de cazare : 6 persoane 

 

1*Apartament Presidential cu 2 dormitoare matrimoniale, un dormitor dotat cu 2 paturi single si un living cu canapea 

extensibila , baie cu jacuzzi si terasa proprie , cu o capacitate de 6 persoane. 

Total maxim capacitate de cazare 8 persoane 

 

1* Suita cu 3 dormitoare, living comun si baie comuna Camerele sunt situate la mansarda unitatii de cazare, la etajul 

3, cu o capacitate de 6 persoane, cu posibilitate suplimentare 1 pat. 

Total maxim capacitate de cazare 7 persoane 

 

1* Casa Dacilor cu 4 dormitoare matrimoniale, care dispun de baie proprie, dotata cu cabina de dus. Fiecare 

camera are o capacitate de 2 persoane cu posibilitate de suplimentare pat. 

 

Tariful este pentru o persoana/ sejur si include : taxa hoteliera si TVA, Micul Dejun - Pranz - Cina – 

Cina Festiva in sistem bufet suedez, pe toata perioada sejurului si accesul la Centru SPA. Parcarea in incinta 

Resortului pazita 24/24 h. Internet wi-fi de mare viteza. 
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 HOTEL: Gabriela 3*  

Statiune: Vișeu de Sus, Maramureș 

Craciun 2021: perioada 21-30 decembrie 
 

 camera single - 250 lei/camera/noapte 

 camera twin/dbl - 450 lei/camera/noapte 

 camera matrimoniala + canapea - 500 lei/camera/noapte 
Preturile sunt cu mic dejun inclus si acces la piscina si centru SPA.  

In 25.12.2021, 27.12.2021 si 29.12.2021 vor fi organizate petreceri cu muzica live, in functie de regulile 

in vigoare de la momentul respectiv! 

 

Plata se face integral în ziua rezervării! 

  

 

Situat în Maramureșul Istoric, în orașul Vișeu de Sus, pe DN 18, departe de vacarmul centrului urban 

aglomerat, având confortul și dotarea unui hotel de clasă, dar în același timp intimitatea, căldura și  

eleganța locuinței proprii, Hotelul Gabriela satisface și cele mai drastice exigențe. Ospitalitatea 

specifică locului, bucătăria bogată și diversificată, amabilitatea, promptitudinea și  calitatea serviciilor 

sunt motivele care vă vor face să reveniți cu plăcere la noi. Restaurantul cochet și  elegant, alături de o 

terasă unică prin ea insăși, întregesc peisajul acestui mic complex. 
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 HOTEL: IVAȘCU Resta Vrant Fairytale 4* 

Statiune: Moisei, Maramureș 

Craciun 2021: perioada 23-27 decembrie 

 
 camere duble la preț de 4.880 lei(copii 0-6 ani gratuit, 6-12 ani  25 % din 

prețul sejurului)  

 camere cu jacuzzi la 6.500 lei( copii 0-6 ani gratuit , 6-12 ani 25 % din prețul 

sejurului ) 
 

Pachetul include:  

 4 nopți de cazare  

 3 mese pe zi pe tot parcursul sejurului  

 Pomana porcului ( 24 Decembrie)  

 Program de colinde în seara de ajun ( 24 Decembrie)  

 Masa festivă de Crăciun - prânz in ziua de Crăciun (25 Decembrie)  

 Plimbare cu sania trasa de cai ( Opțional - in caz de ninsoare abundentă)  

 Participarea la slujbele religioase la bisericile din zona ( Opțional) 

 

Activități 

 Grătar, 

 Biliard,  

 Sală de fitness,  

 Cameră pentru jocuri,  

 Jacuzzi,  

 Masaj,  

 Drumeţii,  

 Călărie,  

 Tenis de masă,  

 Terasa 
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 Pensiunea: Lăcrămioara 

Statiune: Săcel, Maramureș 

Crăciun 2021: perioada 22-28 decembrie 

 
PISCINĂ INTERIOARĂ ÎNCĂLZITĂ, CIUBĂR CU ,,SLATINĂ” (apă 

sărată la 38º C)- ACCES GRATUIT 

 
PERIOADA: 23 -- 27   DECEMBRIE 2021,   4 NOPŢI –  5  ZILE    ,     PRET  = 1850 LEI/PERS 

                       22 – 27 DECEMBRIE 2021,     5 NOPTI  –   6  ZILE   ,     PRET  = 2050 LEI/PERS 

          sau 

                  23 – 28 DECEMBRIE 2021,     5 NOPTI  –   6  ZILE   ,     PRET  = 2050 LEI/PERS   
                    

TIP: DEMIPENSIUNE 

 

DESFĂŞURAREA PROGRAMULUI: 

ZIUA I :  23 DECEMBRIE 2021 

 

-Primirea turiştilor  într-un mod cum îi şade bine maramureşanului 

Cină: ora 19- 20 : ciorbă țărănească de văcuță, specialitatea casei: cârnați de porc cu coaste afumate și cartofi 

țărănești, murături de casă, desert+ băuturi ( horincă, apă minerală/plată, suc Coca-Cola/Fanta )  

 

ZIUA II:  24 DECEMBRIE 2021 

Mic dejun : ora 8- 10.30:  bufet suedez pe bază de produse tradiționale – “ ca la mama acasă „  

 TĂIEREA PORCULUI ÎMPREUNĂ CU TURIŞTII -- 

Vă invităm să participaţi la obiceiul de tăiere a porcului,unde şoricul dat prin slatină şi horilca fiartă cu miere de 

albine , nu va lipsi. Gospodarul va alege cele mai fragede bucăţi de carne şi le va trimite găzdoaiei pentru a găti 

pentru toţi oaspeţii prezenţi tradiţionala pomana porcului cu mămăliguță și murături de casă. 

 

 

 

MASA FESTIVĂ – SEARĂ MARAMUREŞEANĂ, CÂNTEC, JOC ŞI VOIE BUNĂ 

  

-Primirea colindătorilor 

ÎNCEPÂND CU  ORA 20 SUNTEM PREGĂTIŢI SĂ AŞTEPTĂM ÎMPREUNĂ COLINDĂTORII DE PESTE 

SAT. DE LA MIC LA MARE SE VA VESTI NAŞTEREA PRUNCULUI ISUS ŞI SE VOR COLINDA 

STRĂVECHI COLINDE MARAMUREȘENE.  

APOI CÂNTEC, JOC ŞI VOIE BUNĂ PE ACORDURI MOROŞENEŞTI. 

MASA DE AJUN VA FI ÎMBELŞUGATĂ CU BUCATE TRADIŢIONALE ALESE  : 

- aperitiv traditional 

- ciorbă de burtă/ ciorbă ţărănească de porc 

- păstrăv cu mămăliguţă 

-sărmăluţe cu smântână 

-prăjituri si cozonaci 

- apă minerală, suc, vin,bere, horilcă, afânată şi cafea  

 

ZIUA III : 25 DECEMBRIE 2021  

Mic dejun : ora 9- 11 :  bufet suedez pe bază de produse tradiţionale 

Recomandăm : 
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     *Participarea la slujba Nașterii Pruncului Isus Hristos la biserica din lemn situată la 500 m de pensiune  

Ora 15 : GRĂTAR ÎN AER LIBER 
CINĂ FESTIVĂ : ora  20 – ciorbă de perișoare , friptură de porc la tavă cu garnitură, desert 

- Apă, cafea, suc, vin, horilcă și afânată 

ZIUA IV:  26 DECEMBRIE 2021 

Mic dejun : ora 8 - 9 : bufet suedez pe bază de produse tradiţionale 

EXCURSIE CU SANIA TRASĂ DE CAI ÎN MUNŢII RODNEI 

Se organizează PLIMBARE CU SANIA TRASĂ DE CAI  la Izvorul Albastru al Izei din Munţii Rodnei . 

Peisajul este deosebit, caii parcurgând un traseu montan pe un drum şerpuit de munte. Acolo paznici stau brazii 

falnici și case răsfirate ici și colo. Se oferă hrană rece, vin și horilcă fiartă, ceaiul şi cafeaua fierbinte, pentru a 

face față temperaturii de afară.  

Preţul este de 30 lei/ copil, 60 lei/ adult. TRASEUL ESTE DE 20 KM DUS – ÎNTORS !!!!  

Cina : ora 19 – 20 : ciorbă rădăuţeană, ciolan de porc cu varză călită, desert + băuturi ( horincă, apă 

minerală/plată, suc Coca-Cola/Fanta ) 

 

ZIUA V : 27 DECEMBRIE 2021 

Mic dejun : ora 8- 10.30:  bufet suedez pe bază de produse tradiționale 

RECOMANDAM  EXCURSIE IN ZONA VIȘEU 

-Plimbare cu Mocăniţa pe frumoasa Vale a Vaserului care traversează Munţii Maramureşului. Este printre 

ultimile locomotive cu aburi din Europa care încă mai străbate calea ferată si singura din România folosită pentru 

transportul oamenilor şi a lemnelor. 

- Excursie la Cascada Cailor  

Cina : ora 19 – 20 : ciorbă de pui, tocăniță de vițel cu garnitura de orez, desert + băuturi ( horincă, apă 

minerală/plată, suc Coca-Cola/Fanta ) 

 

ZIUA VI : 28 DECEMBRIE 2021 

Mic dejun : ora 7 – 8.30 : bufet suedez pe bază de produse tradiţionale 

 

-«  Plecarea prietenilor care au venit turişti » 

OPȚIONAL : SE  POATE OPTA PENTRU PRELUNGIREA SEJURULUI CU O ZI FIE LA INCEPUTUL 

SEJURULUI, FIE LA FINALUL LUI. –Cost 250 Ron/zi/pers.= cazare+mic dejun+cină+acces gratuit la piscină 

și ciubărele cu apă sărată.  

 

Recomandăm : 

SĂCEL 

- Participarea la slujba religioasă din localitate şi posibilitatea de a admira portul tradițional  

- Vizită la atelierul meşterului în lemn, Grigore Tulean, Săcel, a cărui miniaturi reînvie arta  

lemnului pentru care Maramureşul este atât de vestit.  

-Vizită la cea mai veche moară de apă cu atelier de dărăcit – Moara lui Mecleș  

 

ZONA VALEA IZEI 

- Vizita la Muzeul Ţărăncii Române din Dragomireşti  

- Vizita la Mânăstirea Bârsana, localitatea la 35 km distanţa de Săcel. Este o zona care impune  

nu doar prin aspect, ci şi prin liniştea şi pacea pe care o inspiră atunci când paşii turistului ajung acolo şi se 

transformă într-un pelerin. 

-Vizita la Cimitirul Vesel de la Săpânţa, Memorialul Durerii din Sighetul Marmaţiei şi Mânăstirea Săpânța 

Peri. 
 

 

OBSERVAŢII : 

- deplasarea la obiective se va face cu maşina personală  

- copiii de până la 2 ani beneficiază de gratuitate totală, dacă nu se utilizează pat suplimentar  

- copiii de la 2-10 ani beneficiază de 50 % gratuitate  
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 - rezervările se fac la telefon cu plata anticipată a unui avans de 50 %, care nu se returnează în caz  

de neprezentare, iar diferenţa se achită în ziua sosirii.  

- vegetarienii sunt rugaţi să anunţe înainte de achiziţionarea pachetului.  
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 HOTEL: Gradina Morii 3*  

Statiune: Sighetu Marmatiei, Maramureș 

Crăciun 2021: perioada 23-28 decembrie 
 
Tarife 

 3200 lei – cameră în regim single ; 

 4200 lei - cameră dublă standard/pachet/2 persoane ;  

 4300 lei - cameră dublă cu balcon /pachet/2 persoane ; 

 4490 lei - cameră dublă superioară/pachet/2 persoane ;  

 4860 lei - apartament sau suită/pachet/2 persoane ;  

 5400 lei - apartament de lux/pachet/2persoane. 
 

Pachet 5 nopți cu pensiune completă 

Joi, 23.12.2021 – Marți, 28.12.2021 

 5 nopți cazare cu mic dejun inclus; 

 Cină în 23-27.12.2021; 

 Prânz în 24-27.12.2021; 

 Pomana Porcului 24.12.2021; 

 Program artistic, Împodobirea bradului, Moș Crăciun cu cadouri; 

 Excursie la Muzeul Satului cu căruța sau sania trasă de cai; 

 Foc de tabară și program artistic; 

 Spațiu special amenajat pentru copii; 

 Alte surprize. 

 

Băuturile alcoolice și non-alcoolice nu sunt incluse în preț! 

Nu este permisă aducerea băuturilor alcoolice și non alcoolice în locație. 

Pentru copiii între 0 - 6 ani cazarea este gratuită în cameră dublă cu părintii (fără pat suplimentar). Pentru 

copiii între 6 -12 ani cazarea este gratuită în cameră dublă superioară sau în suită cu părinții (pat suplimetar 

inclus) și vor achita 550 lei. 

Pentru copiii peste 12 ani, cazarea este gratuită în cameră dublă superioară sau în suită cu părinții (pat 

suplimentar inclus) și vor achita 850 lei. 

Condițiile rezervării: 

1. Rezervarea se face din momentul achitării unui avans de 50 %. Plata integrală a sejurului se face până 

la data de 23.11.2021. 

În cazul neachitării integrale a sejurului până la data de 23.11.2021 rezervarea va fi anulată, iar 

avansul plătit nu se returnează. 

2. Renunțarea la rezervarea confirmată până la data de 23.11.2021, atrage după sine pierderea întregii 

sume achitate. 

3. Avansul se achită în urma facturii proforme solicitată de către client. 

4. Factura proformă se achită în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii, în caz contrar 

rezervarea va fi anulată . 
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 Paltinis 
Hotel: Castelnor 4* 

Statiune: Păltiniș, Sibiu 

Crăciun 2021: perioada 24-27 decembrie 

3nopți 
 2347 lei/persoană – loc în camera  standard 

 2460 lei/persoană – loc în camera  ssuperioară 

 2534 lei/persoană – loc în camera  deluxe 

 2717 lei/persoană – loc în suită 

 1186 lei/copil* 

* copiii de până la 6 ani beneficiază de gratuitate la cazare pe întregul sejur, 

dacă nu se solicită un pat suplimentar în cameră. 

** Pentru copiii între 6-14 ani se aplică tariful afișat mai sus.(valabil pentru 

SUPERIOR, DELUXE și APARTAMENT) 

 

Tarifele includ: 

Cazare cu demipensiune (mic dejun și cină) 

Acces gratuit la SPA (exceptând serviciile de masaj) 

Acces gratuit depozit Ski 

Transfer gratuit Arena Platoș 

Acces la programul de activităţi 

 

24 
decembrie 
Check-in 

Povești cu 

Moș Crăciun 

Cina din Ajun 

Muzică 

 

25 
decembrie 
Cazare 

Mic     dejun Cină 

tradiţională de 

Crăciun Oper bar 

Muzică 

 

26 
decembrie 

Cazare 

Mic dejun 

Cină 

Open bar 

Muzică 

27 
decembrie 

Mic dejun 

Check-out 

Pentru efectuarea rezervării este necesară achitarea unui avans de 50%. 

Restul sumei de plată se achită până cel târziu cu 7 zile înainte de data sosirii. 

Rezervările se fac în ordinea înscrierii, locurilesunt limitate. 
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 Pensiunea:  Rafael Chalet 3* 

Statiune: Păltiniș, Sibiu 

Crăciun 2021: perioada 24-27 decembrie 

 
 PACHET PC - 1090 lei/pers (24.12.2021 - 27.12.2021) 

 PACHET DP – 990 lei/pers (24.12.2021 - 27.12.2021) 

Tarif de persoana, toate taxele incluse 

 
PENTRUCOPII însoțiți de doi părinți se percep următoarele reduceri: Copii 0 5 ani GRATUIT!, Copii 6 12 

ani 50%, Copii 13 17 ani 25% 

 

CONDIȚII 

DE PLATĂ Plată în avans 40% la momentul rezervării. Restul de 60% se achită până pe data de 1 5 .12.2021 

 

Servicii incluse: 

• cazare cu mic dejun bufet suedez 

• pensiune completă (pc) / demipensiune (dp) 

• cină festivă de crăciun tradițională 

• deschiderea cadourilor de la moș crăciun 

• foc de tabără cu vin fiert & voie bună 
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 Poiana Brasov 
HOTEL:  Silver Mountain Resort 3* 

Statiune: Poiana Brasov 

Craciun 2021: perioada 23-27 decembrie 
 

Denumire 3 Nopti/tarif 4 Nopti /tarif Numar 

persoane 

Dubla Deluxe 3750 4290 2 persoane 

Family room 4500 5132 2 adulți + 1 copil (0-12 ani) 

Apartament 2 camere 4995 5724 3 persoane 

Oferta include : 

 Cazare cu mic dejun incepand cu data de 23 decembrie 2021 

 Pomana porcului in data de 24 decembrie 2021 

 Sosirea lui Mos Craciun in data de 25 decembrie (cadouri aduse de parinti) 

 Cina Traditionala in ziua de Craciun 25 decembrie (dansuri populare, muzica live) 

 Muzica live in fiecare seara 

 Mesele pentru copiii cu varsta pana la 7 ani se servesc separat, insotiti de personaje din desene 

animate, 

 jocuri interactive, pictat pe fata 

 Acces gratuit la SPA in limita locurilor disponibile (sauna umeda, sauna uscata, jacuzzi interior, 

 piscina interioara, sala de fitness, piscina infinity exterioara incalzita) 

 

Facilitati copii: 

- Un copil cu varsta intre 0 si 2 ani beneficiaza gratuit de cazare, pentru al doilea se achita 500 de lei 

indiferent de sejur (include tot ce contine pachetul fara pat suplimentar) 

- Pentru copiii cu varsta intre 2 si 7 ani se achita 500 de lei indiferent de sejur 

(include tot ce contine pachetul fara pat suplimentar) 

- Pentru copiii intre 7 si 12 ani se achita 700 de lei (include tot ce contine 

pachetul) 

- Pentru copiii cu varsta peste 12 ani si adulti se achizitioneaza apartament cu 2 camere. 

* Pentru a efectua o rezervare ferma se achita 50% avans in 3 zile lucratoare din momentul emiterii 

facturii, iar diferenta de 50% pana la data de 1 noiembrie 2021. 

Rezervarile devin nerambursabile dupa data data de 1 noiembrie 2021. 

* Taxa de statiune si salvamont nu este inclusa – se achita 3 lei/persoana/zi 

 

*Dubla – pat matrimonial pentru 2 adulti (se pot acomoda 2 adulti si 1 copil pana la 12 ani;se achita supliment 

conform politicii de copii de mai jos). 

*Family Room – pat matrimonial + 1 canapea neextensibila (se pot acomoda 2 adulti si 2 copii pana la 12 ani; 

pentru al doilea copil se achita supliment conform politicii de copii de mai jos). 

*Apartament cu 2 camere – dormitor cu pat matrimonial si living cu canapea neextesnibila (se pot acomoda 3 

adulti si si 1 copil pana la 12 ani;se achita supliment conform politicii de copii de mai jos). 

 

Silver Mountain Resort & Spa are o piscină în aer liber și află în Poiana Brașov, la 20 de minute pe jos de pârtia 

de schi Bradul. De asemenea, proprietatea se află în apropierea stadionului şi la aproximativ 1,7 km de telecabina 

Capra Neagră. Telegondola Postăvarul este la 2,1 km. 
Toate camerele hotelului au terasă cu vedere la munte. Camerele au balcon, iar unele unităţi de cazare de la Silver 

Mountain Resort & Spa beneficiază de vedere la grădină. Fiecare unitate de cazare are dulap. 

http://www.sinditour.ro/
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 Proprietatea pune la dispoziţie un centru de spa şi wellness cu o cadă cu hidromasaj şi saună, situat într-o clădire 

diferită. În apropiere de Silver Mountain Resort & Spa se pot practica diverse activităţi, precum schi.  

http://www.sinditour.ro/
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 Predeal 
HOTEL: Atrium Mountain View 4* 

Statiune: Predeal 

Crăciun 2021: perioada 24-27 decembrie 
3 nopti de cazare 

 camera dubla: 1560     lei/sejur  

 apartament: 1750    lei/sejur 
            

  noaptea extra:  

320 lei/noapte/camera dubla 

400 lei/noapte/apartament/suita duplex 

 

POLITICI CAZARE EXTRA PERSOANE: 

• copiii 0-5 ani beneficiaza de gratuitate la cazarea in pat cu parintii 

• copiii 5-12 ani achita 250 lei/sejur 

• copiii 12-18 ani achita 350 lei/sejur 

• adultii achita 420 lei/sejur 

 

 *Tarifele includ cazarea, micul dejun si cina pe toata durata celor 3 zile ale pachetului. 

 *in data de 25.12.21. este cina festiva de Craciun.  

 in data de 25.12.21. este cina festiva de Craciun 

 in ajunul Craciunului, va invitam sa luati parte la spectacolul cu muzica live si multe alte 

surprize 

 invitam copilasii sa se bucure alaturi de echipa de entertainment de cea mai sfanta 

sarbatoare a anului 

 mesele aferente includ bauturi alcoolice/nonalcoolice, doar pe durata servirii cinei 

 accesul la centrul spa este inclus in tariful de cazare 

http://www.sinditour.ro/
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 HOTEL: Atrium Panoramic Hotel&SPA 4* 

Statiune: Predeal 

Crăciun 2021: perioada 24-27 decembrie 

 
 camera dubla: 1400 lei /sejur  

 apartament: 1550 lei /sejur  
 

noaptea extra:  

300 lei/noapte/camera dubla 

350 lei/noapte/apartament 

 

POLITICI CAZARE EXTRA PERSOANE: 

• copiii 0-5 ani beneficiaza de gratuitate la cazarea in pat cu parintii 

• copiii 5-12 ani achita 250 lei/sejur 

• copiii 12-18 ani achita 350 lei/sejur 

• adultii achita 450 lei/sejur 

 

 *Tarifele includ cazarea, micul dejun si cina pe toata durata celor 3 zile ale pachetului. 

 *in data de 25.12.21. este cina festiva de Craciun.  

 in data de 25.12.21. este cina festiva de Craciun 

 in ajunul Craciunului, va invitam sa luati parte la spectacolul cu muzica live si multe alte 

surprize 

 invitam copilasii sa se bucure alaturi de echipa de entertainment de cea mai sfanta 

sarbatoare a anului 

 mesele aferente includ bauturi alcoolice/nonalcoolice, doar pe durata servirii cinei 

 accesul la centrul spa este inclus in tariful de cazare 
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 HOTEL:  Eden Grand Resort  4*
2 

 Statiune: Predeal 

Crăciun 2021: perioada 23-26 decembrie 

ALL INCLUSIVE 
EDEN 3 - EDEN 4 Camera dublă Economy • 2223 lei/pachet/2 pers. 

Camera dublă Forest • 2470 lei/pachet/2 pers. 

Camera dublă Economy Plus • 2717 lei/pachet/2 pers. 

EDEN 1 - EDEN 2 - EDEN 5 Camera dublă Economy • 2223lei pachet/2 pers. | Suită (4 pers.) • 

4150 lei/pachet/4 pers. Garsonieră • 3211 lei/pachet/2 pers.  | • Cameră dublă Forest • 2717 

lei/pachet/2 pers. •Dublă economy cu balcon • 2470 lei/pachet/2 pers. 

CLĂDIREA PRINCIPALĂ EDEN Camera dublă Eden • 2915 lei/pachet/2 pers. | Apartament • 

3310 lei /pachet/2 pers. •Apartamant cu hidromasaj • 3606 lei/pachet/2 pers. | Duplex • 3310 

lei/pachet/2 pers. •Apartament cu șemineu • 3903 lei/pachet/2 pers. 

ALL YOU CAN EAT - EVERYTHING YOU NEED! 
PACHETUL INCLUDE 

Servicii de cazare çi masă în regim all-inclusive, în perioada 23.12.2021 (intrare cu cină) - 26.12.2021 (ieșire cu mic dejun); 

Pachet de băuturi alcoolice çi non-alcoolice conform conceptului (valabil în perioada 23.12.2021 - 26.12.2021); Pregătirea porcului în 

stil tradițional românesc, pentru ziua de Crăciun, în curtea resortului, cu țuică de casă, vin fiert, covrigi, șorici și pomana porcului, în 

după amiaza zilei de 24 Decembrie; 

Masă festivă de Crăciun cu primirea lui Moç Crăciun çi a colindătorilor (gustări tadiționale, sărmăluțe cu afumătură, friptură de porc în 

sos de vin, cozonac de casă și băuturi), totul la discreție; 

Atmosfera întreținută cu muzică live (ușoară, lăutărească, populară); Pentru copiii 

cuminți, Moçul va sosi cu cadouri çi multe surprize; 

Petreceri pentru copii, în fiecare seară, la locul de joacă din incinta resortului; 

Tichet pentru acces gratuit la Dino Parc - Râçnov, Grădina Zoo din Brașov çi Patinoar Amore Park Predeal; Tarifele includ TVA, 

taxa de stațiune çi taxa de salvamont. 

MENȚIUNI 
Pentru înscrierile timpurii achitate integral până la data de 01 Septembrie 2021, se acordă un discount de 10% din pachetul de 

servicii. 

Pentru a treia persoană adultă (> 14 ani ) în cadrul apartamentelor, garsonierelor și duplexurilor, se plătesc suplimentar 200 euro, 

beneficiind de de serviciile all-inclusive. 

Apartamentele, garsonierele și duplexurile nu se adresează la 4 persoane adulte. 

În camerele duble se pot caza 2 persoane adulte și un copil până la maximum 10 ani (copie după certificat de naștere) în pat cu părinții 

care va beneficia de regimul all-inclusive, fără meniu festiv. Copiii vor avea locuri la bufetul festiv special organizat la locul de 

joacă. 

Copiii cu vârste între 10 çi 14 ani achită 99 de euro, beneficiind de regimul all-inclusive și meniu festiv de Crăciun, fiind cazați în aceeași 

cameră cu părinții, fără pat suplimentar. 

Este interzis accesul cu animale in incinta resortului si in camere. 

NOU! Animalele de companie pot fi cazate, pe baza de rezervare și în limita disponibilității la pensiunea noastră canină, EDEN PET 

HOTEL. 

Menționăm faptul că pentru această perioadă, în cazul unei comenzi ferme se va achita un avans de 50% din valoarea pachetului de 

servicii, în momentul efectuării rezervării, iar diferența de 50% se va achita până la data de 01 Noiembrie 2021. După această dată, 

rezervările se fac doar pe baza plații integrale. 

În cazul plății avansului și anulării rezervării sau în cazul în care nu se achită integral pachetul până la data de 01 Noiembrie 2021, 

avansul se pierde integral, iar rezervarea se anulează. Anulările după această dată se fac cu penalizare 100%. 

NOTĂ! CAZAREA SE FACE ÎNCEPÂND CU ORELE 17:00. 
 

  

                                                      
2
 Se acceptă animale de companie la EDEN PET HOTEL 
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 HOTEL:  Hera 3 *
3 

 Statiune: Predeal 

Craciun 2021: perioada 23-27 decembrie 
Tipuri camere Sejur 3 nopți Sejur 4 nopți 

Apartament  4300 lei 5400 lei 

Suită junior 3800 lei 4300 lei 
 

Pachetul include: 

 Cină bufet în data de 23.12.; 

 În data de 24.12. mic dejun și cină festivă 

 Preparate tradiționale; 

 Sosirea lui Moș Crăciun; 

 Spectacol live, colinde și obiceiuri din românești 

 Băuturi alcoolice: vin fiert/țuică/vișinată/afinată/vinul casei/bere; 

 Băuturi non-alcoolice: cafea/ceai/sucuri gama Pepsi/apa mineral/plata 

 În data de 25.12. mic dejun și masa festivă de Crăciun 

 Preparate traditionale; 

 Spectacol live și obiceiuri din străbuni 

 Băuturi alcoolice: vin fiert/țuică/vișinată/afinată/vinul casei/bere; 

 Băuturi non-alcoolice: cafea/ceai/sucuri gama Pepsi/apa mineral/plata 

 Mic dejun Cină bufet în data de 26.12. 

 Mic dejun Cină bufet în data de 27.12. 

. 

Tarife și  facilități pentru copii: 

 Primul copil cu vârsta 0-7 ani beneficiază de gratuitate fără loc la masa festivă 

 Pentru copiii între 7-12 ani se achită 250 lei/sejur 

 Pentru copii peste 12 ani se achită 500 lei/sejur 

 Pentru al treilea adult în apartament se achită 800 lei/sejur 

 
Info Hotel:   
Restaurant: în restaurantul unitatii se pot servi atat preparate traditionale, cat și  specialitati din bucataria internationala și  

chiar pizza. Oricare va fi alegerea dvs., veti avea parte de o mancare gustoasa, bine preparata de bucatari cu experienta.  

Facilitati: Sala de conferinte poate fi utilizata de catre grupurile organizate, fiind dotata cu TV, videoproiector și  flipchart, 

conexiunie la internet - wireless. 

Servicii gratuite: acces la piscina și  sauna, internet wireless, parcare, camera de bagaje, jocuri de divertisment,    deschisa 

non-stop, comenzi taxi 

Servicii cu plata: spalatorie, serviciu de calcatorie, lustruire pantofi, sali de conferinta fax / copiator, servicii de telefonie, 

excursii 

Animale de companie: Accesul cu animale de companie este permis. 

Facilitati copii: Copiii cu varsta intre 0 și  7 ani beneficiaza de gratuitate la cazare; copiii mai mari de 7 ani beneficiaza de 

reducere 50%. 

Atractii în zona: trasee turistice montane în imprejurimi (Canionul ,,Sapte scari", Cascada ,,Tamina", Pestera de gheata, 

Cheile Rasnoavei), Manastirea ,,Sfantul Nicolae", Biserica ortodoxa ,,Sfintii Imparati Constantin și  Elena", Capela romano-

catolica ,,Timisul de Jos", Manastirea romano-catolica ,,Timisul de Jos", Monumentul Eroilor - Valea Rasnoavei, 

Monumentul ,,Mihail Saulescu", Monumentul Eroilor din gara Predeal 

  

                                                      
3
 Se acceptă animale de companie de talie mică contracost  
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 Vila: Select 3*
4
 

Statiune: Predeal 

Crăciun 2021: perioada 22 decembrie- 2 ianuarie 
 

22 – 26.12.2021 (3 nopti+1gratis):  895 Lei/pers/sejur 
Tariful include: cazare + mic dejun + Masă Festivă de Crăciun(25.12.2021) + Cină de Ajun în aşteptarea lui 

Moş Crăciun(24.12.2021). 

22.12.2021- ( 1noapte gratis, doar cazare) 
 

CRACIUN + REVELION 

  23.12.2021– 02.01.2022 (9 nopti+ 1gratis): 2320 Lei./pers./sejur 
Tariful include: cazare + mic dejun  + 400 Lei/pers. fişă cont pt. masă + Cină de Ajun în aşteptarea lui Moş 

Crăciun(24.12.2021) + Masă Festivă de Crăciun şi Revelion + foc artificii  (01.01.2022 ). 23.12.2021 (1 noapte 

gratis,doar cazare ) 

Toate iesirile se vor face in data de 02.01.2022 ora 10:00 

 

APARTAMENT   MANSARDĂ    

CRĂCIUN: 22 – 26.12.2021 (3 nopţi+1gratis):  3580 Lei/sejur 

Mic dejun – 6 pers. 

Cină Seara de Ajun – 6 pers. 

Masa Festivă de Crăciun – 6 pers. 

                             22.12.2021 (1noapte gratis ,doar cazare) 
Apartamentul este compus din: 3 camere mansardate la ultimul etaj cu pat /dublu, televizor în fiecare cameră, 

acces internet WI-Fi, geamuri Velux, 1 baie pe hol, 1 frigider pe hol, hol cu măsuţă şi 4 tabureţi. 

 
Toate pachetele menţionate mai sus conţin următoarele servicii, condiţii: 

 primirea turiştilor în ziua cazării se face cu băuturi de casă, mere, covrigi,  

 cazare + mic dejun; 

 programe de divertisment cu concursuri şi premii; 

 muzică uşoară şi populară LIVE în fiecare seară; 

 copiii până la 12 ani au GRATUITATE la cazare(nu beneficiază de pat pliant); 

 toti copiii care participa la masa festiva  de Craciun vor achita: 

 copiii pana in 12 ani     -  70 lei/pers. 

 copiii intre 12-17 ani    -  90 lei/pers.,daca  solicita loc la masa. 

 locurile suplimentare la mesele festive din restaurantul propriu sunt limitate  se rezervă şi achită la recepţie după regula 

“primul venit, primul servit” în funcţie de sejur şi beneficiază de meniu complet; 

 Taxa salvamont 3 lei/per/zi la tariful de cazare. 

 REDUCEREA de 20%(EARLY BOOKING) se aplică la tarifele menţionate mai sus şi este 

condiţionată de plata integrală a pachetului rezervat în maxim 48 ore de la efectuarea rezervării; 

 la tariful de EARLY BOOKING nu se acceptă anulări şi returnări de bani după primirea confirmării rezervării; 

 rezervările pentru tariful de EARLY BOOKING se pot face până la data de 21.11.2021; 

 In cazul in care vom fi inchisi din nou suma achitata nu se returneaza,se reprogrameaza pt. alta perioada din 

anul 2022 

 

 check in: ora 16.00 – check out: ora 10.00; 

 1 Pat pliant – 50 Lei/noapte; 

 Taxă animal companie – 30 Lei/zi. 

 Biliard,Tenis Masa,Footbol contra cost 20 lei/ora. 

                                                      
4
 Animale de companie – 30 lei/noapte 
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HOTEL: Rozmarin 4*
5
 

Statiune: Predeal 

Crăciun 2021: perioada 23-27 decembrie 
 

3 nopti ( check-in 23.12.2021-check-out 26.12.2021) 

 1250 lei/persoana, loc in camera dubla/sejur  

 1750 lei/ persoana, loc in apartament (2 pax)/sejur     
Conditii si facilitati pentru copii si adulti: 

 250 lei/sejur – copil 7-12 ani cu pat suplimentar in camera dubla/apartament 

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

 550 lei/sejur - copil 12-16 ani cu pat suplimentar in camera dubla sau tripla 

 850 lei/sejur - a treia persoana adulta cazata in camera tripla sau apartament 

 450 lei/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. 

 150 lei/sejur- al doilea copil intre 0-7 ani cazarea in camera cu pat suplimentar si mese 

incluse 
 

Pachetul include: 
   23.12.2021:        -Intampinarea oaspetilor in receptia hotelului                     

                              -Cina tip bufet suedez cu muzica live 

 

  24.12.2021:  - Micul dejun bufet suedez 

                              -BBQ(taierea porcului) 

                   - Cina tip bufet suedez cu muzica live si colindatori 

 

   25.12.2021: - Micul dejun bufet suedez 

                    - Cina festiva tip bufet suedez cu muzica live si colindatori 

 

  26.12.2021:  - Micul dejun bufet suedez 

 

4 nopti ( check-in 23.12.2021-check-out 27.12.2021) 

 1450 lei/persoana, loc in camera dubla/sejur  

 1950 lei/ persoana, loc in apartament (2 pax)/sejur     
 

Conditii si facilitati pentru copii si adulti: 

 300 lei/sejur – copil 7-12 ani cu pat suplimentar in camera dubla/apartament 

 200 lei/sejur - copil 7-12 ani cazat in pat cu parintii in camera dubla 

 600 lei/sejur - copil 12-16 ani cu pat suplimentar in camera dubla sau tripla 

 900 lei/sejur - a treia persoana adulta cazata in camera tripla sau apartament 

 500 lei/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. 

 200 lei/sejur- al doilea copil intre 0-7 ani cazarea in camera cu pat suplimentar si mese 

incluse 
 

Pachetul include: 

                                                      
5
 Acceptă animale de companie 
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    23.12.2021:            -Intampinarea oaspetilor in receptia hotelului                     

                              -Cina tip bufet suedez cu muzica live 

 

  24.12.2021:  - Micul dejun bufet suedez 

                              -BBQ(taierea porcului) 

                   - Cina tip bufet suedez cu muzica live si colindatori 

 

   25.12.2021: - Micul dejun bufet suedez 

                    - Cina festiva tip bufet suedez cu muzica live si colindatori 

 

  26.12.2021:  - Micul dejun bufet suedez 

                   - Cina tip bufet suedez cu muzica live  

 

  27.12.2021:  - Micul dejun bufet suedez 

                     

 

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 

integral. 
 

Facilitati incluse in pachet: 

-Parcare gratuita, in limita locurilor disponibile 

-Sala de jocuri (PLAYSTATION, XBOX, OCHELARI VR, JOCURI PE CALCULATOR) 

-Ping-Pong 

-Accesul la sala de fitness si sauna 
 

Hotelul Rozmarin din Predeal este aproape de Stadionul Orăşenesc. Oferă unităţi de cazare renovate frumos, cu acces gratuit 

la internet Wi-Fi. 

Oaspeţii au la dispoziţie locuri de parcare gratuite. Hotelul Rozmarin include un lounge pentru mic dejun, o terasă, o zonă de 

fitness şi o cadă cu hidromasaj. De asemenea, există o saună şi şezlonguri. 
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 HOTEL:  Cabana Vanatorilor 3 * 

 Statiune: Predeal 

Craciun 2021: perioada 23-27 decembrie 
 

Crăciun 2021 

CAMERA DUBLA 

 

CAZARE 4 NOPTI 

DEMIPENSIUNE MASA FESTIVA 

CRACIUN 

TARIF  2600 LEI 

APARTAMENT (2 PERS.) 

 

CAZARE 4 NOPTI 

DEMIPENSIUNE MASA FESTIVA 

CRACIUN 

TARIF  2800 LEI 

 Tarifele sunt exprimate in lei 

 Micul Dejun, Taxa Salvamont si T.V.A. sunt incluse in tarif 

 Copii sub 6 ani au GRATUITATE daca dorm in pat cu parintii 

 Costul unui pat suplimentar, atat la camera dubla cat si la apartament, este de 

60 Lei / noapte / persoana – Micul Dejun inclus 

 Tarifele pot suferi modificari 

Pachetul Craciun 2021 conține: 

 4 nopti cazare (MD inclus) - clientul alege data de intrare 

 Demipensiune - tichete valorice - 1200 lei / pachet - nu impunem un meniu fix, clientul alege ce 

consuma si cand consuma 

 Cina festiva Craciun - pentru 2 persoane 

 Avans 30% si diferenta pana in 09.12.2021 

 

Localizare: “Cabana Vanatorilor”, amplasata intr-un cadru natural la numai 1km distanta de Predeal, 

este o incantare pentru turistul iubitor de munte. Calitatea serviciilor de cazare oferite dar mai ales 

preparatele culinare cu specific vanatoresc fac din "Cabana Vanatorilor" locul potrivit pentru 

satisfacerea capricilor dvs. 

 

Facilitati camere: Hotelul "Cabana Vanatorilor" dispune de 7 apartamente si 20 de camere duble, 

dotate cu minibar, televiziune prin cablu, telefon, sistem de acces cu card, uscator de par. 

 

Servicii masa:  In meniul restaurantului la loc de cinste stau preparatele originale create la Cabana 

Vanatorilor unde puteti savura bucatele vanatoresti realizate cu multa grija si pricepere de un colectiv de 

profesionisti in bucatarie. 

 

Facilitati hotel: „Cabana Vanatorilor” dispune de 110 locuri in restaurant, 40 de locuri in crama, si 80 

de locuri pe terasa, room service, bar, restaurant cu terasa,parcare, sala de conferinte, internet, informatii 

turistice, jacuzzi, sauna. 

Un punct forte il reprezinta Crama „Cabana Vanatorilor” unde puteti degusta vinuri alese. 

Activitati in imprejurimi: ski, snowboard, ATV 
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 HOTEL: Noblesse 3* 

Statiune: Predeal 

Craciun 2021: perioada 24-30 decembrie 
 

Cazare cu mic dejun 
lei/noapte/camera 

PERIOADA Camera dubla 

matrimoniala/twin 

Apartament 

(4pax) 

Suita 

(3pax) 

24.12.2021-26.12.2021 396 781 583 

27.12.2021-30.12.2021 308 611 457 

Mic dejun – 35 lei/pers/zi 

Supliment demipensiune -  75 lei/pers/zi 

Supliment pensiune completa – 115 lei/pers/zi 
Facilitati copii: 

 Copiii cu varsta pana la 7 ani beneficiaza de cazare cu mic dejun gratuit, fara pat suplimentar. 

 Copiii cu varsta cuprinsa intre 7 – 12 ani beneficiaza de cazare cu mic dejun gratuit daca nu solicita pat suplimentar; cu pat 

suplimentar achita 100 lei / noapte, contravaloarea patului suplimentar ; 

 Copiii cu varsta cuprinsa intre 12 – 18 ani vor fi cazati obligatoriu in regim de  pat suplimentar in camerele double si achita 

100 lei/noapte, contravaloarea patului suplimentar. 

 

Asa cum transmite si sloganul, Noblesse Hotel este surpriza sezonului  2021. La doar 200 de metri de ansamblul de ski 

Clabucet hotelul este situat in centrul statiunii Predeal si este accesibil din drumul national. Preocuparea noastra a fost 

sporirea confortului si crearea unui ambient ospitalier pentru oaspetii nostri. Iar acest lucru se simte inca de la intrare. 

Accentele moderne imbinate  cu elemente clasice au condus la o amenajare interioara calda, armonioasa.  Pentru a asigura 

oaspetilor nostri un confort sporit in camere au fost schimbate saltelele, pernele, pilotele, lenjeria si prosoapele si au fost 

introduse halate si papuci de casa.   

Structura Hotel Noblesse: 

- 26 camere duble cu baie proprie si balcon, dotate cu tv, minibar, telefon si incalzire centrala.   

- 3 suite  cu baie proprie si balcon, dotate cu tv, minibar, telefon si incalzire centrala.  

- 2 apartamente cu 2 dormitoare, baie proprie, fara balcon, dotate cu tv, minibar, telefon si incalzire centrala. 

- Restaurant cu 55 locuri, unde se servesc micul dejun, pranzul si cina in regim buffet sau a la carte.  

- Sala de conferinte cu 20 de locuri, cu posibilitate de suplimentare pana la  40 de locuri, dotata cu video proiector, 

conexiune wifi, flipchart. 

- Receptie non stop  cu lobby. 

- Parcare: - 30 locuri.  

Servicii oferite gratuit:  

- mic dejun; 

- conexiune wifi in tot hotelul; 

- parcare; 

- comenzi taxi; 

- trezire la cerere; 

- transmitere/primire corespondenta/curier. 

Servicii oferite contracost: 

- minibar; 

- room service; 

- supliment demipensiune si pensiune completa; 
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 Rasnov 
HOTEL: Cuib de Lemn 4* 

Statiune: Râșnov 

Craciun 2021: perioada 23-26 decembrie 

 
 Loc in camera dubla – 985 lei/pers 

 Loc in duplex                – 985 lei/pers 

 Loc in apartament    – 1065 lei/pers 

 Copiii pana la 3 ani   – gratuit fara pat suplimentar 

 Copiii 3-12 ani         –560 lei/pers 
 

Pachetul include: cazare 3 nopți, mic dejun bufet suedez,acces la sauna si jacuzzi parcare, internet, 

PRANZ festiv in 25.12, , TVA si toate taxele. 

 

Rezervarile se fac in baza unui avans de minim 50% din pachet. 

 

Cu o suprafata cuprinsa intre 24-49 mp, camerele noastre duble si duplex alaturi de 

apartament, ofera o varietate de amenajari pentru a atrage toate tipurile de calatori: cuplurile 

romantice, familiile cu copii, dar si oamenii de afaceri. Mai mult, va punem la dispozitie 

camere cu balcon privat, restaurant, sauna si spa, WI-FI de mare viteza.     

         

Facilități 

 sauna si spa 

 sanius sau tubing 

 schi sau snowboarding 

 teren de sport 

 inchirieri atv-uri, biciclete, biciclete downhill    

 sală conferințe 

Masă ping-pong                            
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 Casa: Dacică 3* 

Statiune: Râșnov 

Craciun 2021: perioada 23-28 decembrie 

 
Tipul Camerei Tarif/noapte* 

3 nopti 1430 RON 

4 nopti 1300 RON 

5 nopti 1235 RON 

* In intervalul 23.12.2021 – 28.12.2021, casa se inchiriaza integral, unui singur grup de max 13 

persoane, pentru minim 3 nopti. Tariful este exprimat in lei/pe zi de cazare. Tariful este fix, indiferent 

daca numarul de persoane este mai mic. 

 
              Casa ofera 17 locuri de cazare astfel: 1 apartament la parter si 1 camera cvadrupla, 1 camera 

tripla, 2 camere duble si 1 camera dubla cu balcon, la etaj, completate cu un living cu semineu, o baie 

de serviciu si o bucatarie complet utilata, in care modernul cu traditionalul se imbina armonios. Casa 

dispune de incalzire cu centrala proprie pe gaz, centrala pe lemne si apa calda si caldura non-stop. 

Apartamentul este pretabil si persoanelor cu disabilitati, avem rampa de acces, iar baia este dotata cu 

suporti speciali. Paturile au saltele noi cu spuma memorie si perne hipoalergenice. 

 

Toate camerele au bai proprii cu cabina de dus cu dus reglabil, uscator de par, articole de baie. Oaspetii 

nostri au la dispozitie 3 porturi internet WiFi gratuit si nelimitat, parcare supravegheata video, terasa 

acoperita cu facilitati gratar, automat cafea cu 14 sortimente (cafea, ciocolata calda, ceai). Oferim 

oaspetilor nostri lemnisoare pentru aprins gratarul si sugestii privind obiectivele de vizitat in zona. 

Pentru relaxare, oferim oaspetilor jocuri de societate: jocuri de rummy, table, carti, sah etc. 

 

Locul de joaca este la numai 200m, parcurile de pe Promenada Sissi, acolo unde este si Restaurantul La 

Promenada, la care oferim card cu discount de 5%. Totodata se poate achita orice masa cu tichete/card 

de vacanta la noi si se serveste masa la restaurant. Putem asigura mic dejun in regim catering la cerere. 

 

In ceea ce priveste masurile de securitate,  avem afise de informare cu privire la distantarea sociala, 

purtarea mastii, folosirea covorasului cu dezinfectant la intrare si obligativitatea dezinfectarii mainilor 

la dozatorul cu senzor de la intrare. Dezinfectant se gaseste si in receptie, in bucatarie sau in camere, pe 

terasa, precum si un termometru digital non contact in receptie pentru masurarea temperaturii la check 

in. 

 

Pentru check in, va intra o singura persoana in receptie pentru inregistrare iar cheia se va afla in usa, 

dezinfectata. 

 

Pentru dezinfectarea suprafetelor, a spatiilor interioare si exterioare, folosim dezinfectantul biocid 

Surfanios si Lampa cu Ultraviolete UVC Germicida CF38UVC cu ozon. 

 

Accesul in bucatarie este limitat la 4 persoane sau o familie, spatiul dintre mese fiind de 1,5 metri. 

Masa va putea fi servita in mod exceptional in camera, inclusiv pe terasa, in self catering sau catering, 

existand restaurante ce asigura acest serviciu in Rasnov. Vesela se igienizeaza si dezinfecteaza cu 

Biclosol (cloramina) NUMAI in masina de spalat vase din bucatarie. Se limiteaza gatitul preparatelor 

de lunga durata in bucatarie pe durata pandemiei pentru a putea facilita accesul tuturor la bucatarie. 

 

Asadar va oferim cazare in conditii de maxima siguranta cu posibilitatea anularii gratuite sau a 

reprogramarii sejurului in caz de eventuale alte stari speciale. 
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Informatii suplimentare (Regulile casei)* in conformitate cu Hotararea nr. 3/11.11.2020 a Comitetului 

Local pentru Situatii de Urgenta al Orasului Rasnov: 

Check-in dupa ora 15:00; 

Check-out inainte de ora 11:00; 

Animalele de companie nu sunt acceptate; 

Fumatul strict interzis in interiorul casei. 

 

Purtarea mastii este obligatorie in interiorul casei; 

Obligativitatea dezinfectarii mainilor si talpilor la intrare; 

Acces restrictionat la bucatarie, la maxim 4 persoane sau familie si la maxim 30 minute (nu se permite 

gatitul la aragaz – stationarea, doar incalzirea mancarii); 

Se permite accesul la gratar pana la ora 21:00; Boxele portabile nu sunt permise in locatie. 

Vasele se spala in masina de spalat vase obligatoriu; 

Gunoiul este selectiv. 

 

Apartamentul este accesibil persoanelor cu disabilitati, detinem rampa, se poate folosi caruciorul in 

interior iar baia este dotata cu dispozitive speciale. 

 

Program liniste vara intre orele 23:00-7:00; 

Program liniste iarna intre orele 22:00-7:00; 

Evenimentele/petrecerile private nu sunt permise pe perioada pandemiei; 

 

Integral se inchiriaza pentru minim 2 nopti. 

Nu se inchiriaza la grup, daca mai sunt camere inchiriate sau se obliga sa respecte regulile de mai sus. 

  

http://www.sinditour.ro/


  

 

93 

 

 

 

Iași, B-dul Tutora nr 2, Sc.B, Parter Romania, 700160 

Tel: 0756216216, 0758800500, 0752562562 

Fix: 0040/232216216 

E-mail :office@sinditour.ro 

Web: www.sinditour.ro 

 Sangeorgiu de Mureș 
HOTEL: Apollo Wellness Club 4* 

Statiune: Sângeorgiu de Mureș 

Crăciun 2021: perioada 24-28 decembrie 
 

Pachet 3 nopţi (24.12.2021 - 27.12.2021) 

Camera double 4**** -  1 150 lei/adult/sejur 

Camera double 3*** -    1 000 lei/adult/sejur 

Copil 5 – 12 ani – 390 lei/sejur în pat suplimentar 

Supliment single - 300 lei/pachet 

 

Pachet 4 nopţi (24.12.2021 - 28.12.2021) 

Camera double 4**** - 1 456 lei/adult/sejur  

Camera double 3*** -   1 256 lei/adult/sejur  

Copil 5 – 12 ani – 510 lei/sejur în pat suplimentar 

Supliment single - 400 lei/pachet 

 
Pachetul este conceput pentru sejururi de 4 și 3 nopți și include: 

 Mic dejun bufet suedez 

 Buget restaurant 180 lei/adult/sejur 4 nopți și 120 lei/adult/sejur 3 nopți;   

(buget restaurant 90 lei/copil 5-12 ani/sejur 4 nopți și 60 lei/copil 5-12 ani/sejur 3 nopți) 

 Prânz festiv bufet (25.12.2021) 

 Buget wellness 100 lei/adult/sejur (pentru servicii de masaj, cosmetică, coafor, manichiură) 

 Acces nelimitat la Centrul SPA (piscina cu apă dulce, bazin cu apă sărată, saune, sala de fitness) 

 Surprize de la moș Crăciun 

 

*  În Restaurantul Apollo nu se comercializează și nu se consumă băuturi alcoolice. 

 

Sejururile neefectuate din cauza eventualelor restricții impuse de pandemia COVID-19, vor fi 

reprogramate în funcție de disponibilitate, la tarifele valabile pentru anul 2021. 

 

    

Situat la 3 km de Târgu Mureş, Hotelul Apollo oferă acces gratuit la un centru de wellness mare cu piscine în 

interior și  în aer liber, băi saline, cadă cu hidromasaj, precum şi saună şi facilităţi de fitness. 

Renumitele băi saline din Sângeorgiu de Mureş se află în interiorul complexului. Oaspeţii pot beneficia contra 

unui cost suplimentar de o ofertă bogată de tratamente, precum împachetări cu nămol, reflexoterapie, 

aromoterapie și  băi cu apă sărată. La proprietate veţi găsi mai multe facilităţi sportive, printre care terenuri de 

fotbal, tenis şi baschet. 

Toate camerele includ TV prin cablu și  baie privată cu halate de baie şi papuci. Unele camere au aer condiţionat 

şi beneficiază de balcon și  de acces gratuit la internet WiFi. Unele camere sunt de 3 stele. 
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 Sinaia 
HOTEL: Bucegi 3* 

Statiune: Sinaia 

Crăciun 2021: perioada 23-28 decembrie 
Pachet 3 nopţi 

Tip Cameră Tarif / Pachet 

Cameră Dublă Standard în regim Single 1155 lei 

Cameră Dublă Standard 1500 lei 

Apartament Clasic 2130 lei 

Supliment a 3-a persoană în Apartament Clasic 555 lei 

Apartament Executiv 2310 lei 

Supliment a 3-a persoană în Apartament Executiv 600 lei 

Pachet 4 nopţi 

Tip Cameră Tarif / Pachet 

Cameră Dublă Standard în regim Single 1315 lei 

Cameră Dublă Standard 1710 lei 

Apartament Clasic 2390 lei 

Supliment a 3-a persoană în Apartament Clasic 615 lei 

Apartament Executiv 2630 lei 

Supliment a 3-a persoană în Apartament Executiv 675 lei 

Pachet 5 nopţi 

Tip Cameră Tarif / Pachet 

Cameră Dublă Standard în regim Single 1395 lei 

Cameră Dublă Standard 1790 lei 

Apartament Clasic 2540 lei 

Supliment a 3-a persoană în Apartament Clasic 645 lei 

Apartament Executiv 2790 lei 

Supliment a 3-a persoană în Apartament Executiv 695 lei 

* Copiii cu vârsta cuprinsă între 0 şi 6 ani beneficiază de gratuitate la cazare, în cameră cu părinţii, şi mic dejun  

 * Pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 0 şi 6 ani, pentru care se doreşte loc la masa de Crăciun, se va achita un supliment de 

100 lei/copil        

Oferta Early Booking 

Dacă achitaţi pachetul integral până la data de 20 Octombrie 2021 

beneficiaţi de un discount de 20%; 

Pentru achitarea pachetului integral până la data de 20 Noiembrie 2021 

vă oferim un discount de 10%                                                                                                                 

Pachetul include:  -     3, 4 sau 5 nopţi de cazare (conform pachetului ales); 

- micul dejun; 

- pomana porcului în ziua de Ajun (la ora 15, la Cabana Schiori)*; 

- dejun în ziua de Crăciun. 

Toate tarifele includ T.V.A.-ul şi taxele locale; 

Transferul la pomana porcului (Hotel Bucegi–Cabana Schiori–Hotel Bucegi) NU este inclus; 

*Pomana porcului este oferită în mod gratuit, din partea noastra şi o vom avea numai în cazul în care legea ne va permite 

(în funcţie de evoluţa pandemiei COVID). 

Rezervările vor fi achitate fie integral în momentul rezervării fie în momentul rezervării se va achita un avans de 50%, iar 

diferenta până la 20 Octombrie 2021 sau 20 Noiembrie 2021, în funcţei de oferta Early Booking aleasă.  

!!! În cazul anulării rezervării sau în cazul neprezentării,  

avansul achitat nu se returnează !!! 

Hotelul Bucegi***, situat în centrul stațiunii Sinaia, la câțiva pași de telecabina din Sinaia pune la dispoziție un restaurant cu 

preparate tradiționale și cramă. Accesul la conexiunea WiFi este disponibil gratuit în toate zonele.  

http://www.sinditour.ro/


  

 

95 

 

 

 

Iași, B-dul Tutora nr 2, Sc.B, Parter Romania, 700160 

Tel: 0756216216, 0758800500, 0752562562 

Fix: 0040/232216216 

E-mail :office@sinditour.ro 

Web: www.sinditour.ro 

 HOTEL: Carpathia 4* 

Statiune: Sinaia 

Crăciun 2021: perioada 23-27 decembrie 
 

TIPURI DE 

CAMERE 

SEJUR 3 NOPTI/2 

PERSOANE 

SEJUR 4 

NOPTI/2PERSOANE 

CAMERA 

DUBLA 

2970  ron 3600 ron 

APARTAMEN

T 

3900 ron 4800 ron 

*Pachetul include: mic dejun si pranz ,TVA,nu include taxa de statiune si salvamont in 

valoare de 6 lei/persoana/sejur. 

 

Acces gratuit la : piscina,sauna,salina,jacuzzi - in functie de regulile COVID In ziua de Craciun pranz 

traditional cu Muzica Live. 

* In data de 24 Decembrie – Pomana Porcului cu foc de tabara , vin fiert , tuica fiarta , 

obiceiuri de Craciun. 

 

Facilitati copii: 1 copil pana la 2 ani beneficiaza de gratuitate (fara pat suplimentar),pentru 

copiii cu varsta cuprinsa intre 2 si 7 ani se achita 450 ron/sejur. 

 

Pentru copiii intre 7 si 12 ani se achita 600 ron/sejur, iar copiii cu varsta peste 12 ani si adultii 

achita 800 ron. 

 

Copiii pana la 7 ani vor avea masa de Craciun separata cu animatie pentru cei mici. 

 

Oferta este valabila pana la data de 01.10.2021 in limita locurilor disponibile,dupa aceasta 

perioada hotelul isi rezerva dreptul de a schimba tarifele ,precum si termenii si conditiile de 

rezervare/anulare. 

 

* Politica de anulare : 

- rezervarile se pot anula gratuit cu 45 de zile inainte de data sosirii ,intre 45 de zile si 25 de 

zile orice anulare sau modificare se penalizeaza cu 50% din valoarea integrala a pachetului, cu 

mai putin de 25 de zile inainte de data sosirii pachetele devin nerambursabile si orice 

modificare sau anulare se tarifeaza cu contravaloarea intregului sejur. 

 

Toate camerele hotelului au TV cu ecran plat cu canale prin cablu, cutie de valori şi minibar. Baia 

privată include papuci şi articole de toaletă gratuite. 

Hotelul găzduieşte un restaurant care serveşte mâncăruri româneşti şi internaţionale şi oferă un bogat 

mic dejun tip bufet în fiecare dimineaţă, cu o varietate de produse atent selectate. De asemenea, există 

un bar şi o sală de conferinţe. 

Telecabina este la 5 minute de mers cu maşina. Castelele Peleş şi Pelişor, precum şi mănăstirea Sinaia se 

găsesc la mai puţin de 2,5 km de proprietate. Gara Sinaia este situată la 10 minute de mers pe jos. La 

proprietate există o parcare gratuită, în funcţie de disponibilitate, dar vizavi este şi o altă parcare publică 

cu plată. 
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 HOTEL: Excelsior 3* 

Stațiune: Sinaia 

Crăciun 2021: perioada 23-27 decembrie 
 Pachet  

3 nopti 

CRACIUN 

Pachet  

4 nopti 

CRACIUN 
 

 

Camera single * 

-fara balcón- 

945  LEI 1176  LEI 

Camera dubla standard 

* 

-fara balcón- 

1197  LEI  1470  LEI  

 

* Tarifele includ: 

 cazare cu mic dejun ( micul dejun se serveste la restaurantul Palace) 

 taxele locale 

 

Optional : CRACIUN - 150 lei/persoana 

 dejun festiv de Craciun in incinta restaurantului Palace ( situat la 100m de hotel)  

 

Confirmarea rezervarilor pentru pachetele speciale de sarbatori se face cu plata anticipata a 50% din 

valoarea pachetului ales in termen de 7 zile de la comanda ferma,iar diferenta se va achita pana la data 

de 01.12.2021. 

 

Hotelul Excelsior Boutique 3* este situat in centrul stațiunii Sinaia vis-a-vis de parcul Dimitrie 

Ghica. Scopul hotelului este de a oferi servicii confortabile , de a satisface dorintele oaspetilor , astfel 

încât sa revina in hotel si sa il recomande si altor clienti ! 

Dincolo de eleganta care o emana , hotelul beneficiază de o pozitie de exceptie : in centru 

orasului, in imediata vecinatate a parcului “Dimitrie Ghica “ si a hotelurilor Regal 1880 , Palace 4* si 

Caraiman 3* . Se afla la doar cateva minute de mers de Casinoul Sinaia si Manastirea Sinaia. 

Descriere camere: 

Hotelul Excelsior 3* este un hotel de tip boutique care va ofera servicii de calitate , confort si 

eleganta prin cele 36 de camere in urmatoarea structura : • 2 apartamente • 9 camere twin • 23 camere 

matrimoniale • 2 camere single Camerele sunt luminoase, dotate cu TV LCD , internet wireless, 

mobilier frumos si confortabil pentru a va asigura o sedere cat mai placuta . Apartamentele sunt 

compuse dintr-un dormitor cu pat dublu si living cu canapea extensibila, dotate cu TV LCD , internet 

wireless 
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 HOTEL: Marea Neagra 3* 

Statiune: Sinaia 

Craciun 2021: perioada 23-27 decembrie 
Pachet 3 nopti/4 zile  

 Camera dubla standard – 1.960,00 RON  

 Camera dubla standard + pat suplimentar – 2.450,00 RON  
 

Pachet 4 nopti/5 zile  

 - Camera dubla standard – 2.360,00 RON  

 - Camera dubla standard + pat suplimentar – 2.860,00 RON  
 
 Pachetul include:  

- Servicii cazare cu mic dejun tip bufet  

- Mos Craciun si spectacol colinde in seara de 25 decembrie 2021  

- Cina festiva traditionala cu DJ + OPEN BAR in seara de 25 decembrie 2021  

 

Informatii suplimentare:  
- Pentru camerele cu vedere spre munte se achita un supliment de 50,00 RON/camera/noapte  

- Copiii cu varsta pana la 7 ani beneficiaza de gratuitate la cazare si mic dejun (fara pat suplimentar), iar la 

restaurant vor avea loc la masa fara meniu. Se poate opta pentru meniu copil, de specificat la momentul rezervarii.  

- Copiii cu varsta intre 7 si 12 ani vor achita un supliment de 350 RON, in cazul pachetelor de 3 nopti, si 400 

RON in cazul pachetelor de 4 nopti (cu loc la masa si meniu inclus, fara pat suplimentar)  

- Copiii peste 12 ani se incadreaza in conditiile tarifului de adult  

- Structura camerelor duble permite doar un pat suplimentar (fotoliu extensibil)  

 

Termen de plata:  
- 50% avans in momentul comenzii ferme si diferenta de 50% se achita pana la date de 01.12.2021. Pentru 

inscrieri dupa data de 01.12.2021 se achita integral valoarea pachetului.  

 

Politica de anulare:  
- Rezervarile se pot anula gratuit cu 30 de zile inainte de data sosirii;  

- Intre 30 de zile si 20 de zile, inainte de data sosirii, orice anulare sau modificare se penalizeaza cu 50% din 

valoarea integrala a pachetului;  

- Cu mai putin de 20 de zile inainte de data sosirii pachetele devin nerambursabile si orice modificare sau anulare 

se penalizeaza cu contravaloarea intregului sejur  

 

Conditii speciale:  
- Conform reglementarilor in vigoare petrecerea se va incheia la orele 2.00 a.m.  

- In cazul in care autoritatile impun anularea oricarei petreceri sau limiteaza la un numar restrans desfasurarea ei, 

ne rezervam dreptul de a anula organizarea acesteia iar valoarea cinei festive de 200,00 RON de persoana se va 

transforma in fisa cont care va putea fi consumata in cadrul restaurantului sau barului nostru, pe toata durata 

sejurului.  

 

Data de intrare: ramane la alegerea clientului  
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 Slanic Moldova 
HOTEL: Dobru 3* 

Stațiune: Slănic Moldova 

Craciun 2021: perioada 24-27 decembrie 

 
 1250 lei/persoana/ ULTRA ALL INCLUSIVE – 3 nopți 

 Copiii sub 4 ani gratis 

 Copiii 4-7 ani 25% 

 Copiii 7- 12 ani 50% 

 Copiii 12- 16 ani 75% 

 Copiii +16 ani 100% 

 
Situat la aproximativ 200 de metri de izvoarele curative din staţiunea Slănic, Hotelul Dobru beneficiază 

de o locaţie liniştită într-o zonă montană plină de verdeaţă. În zonele publice este disponibil acces 

gratuit la internet WiFi. 

Camerele Hotelului Dobru sunt dotate cu TV, minibar, baie privată şi balcon.         
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 Vila: Ioana 3* 

Statiune: Slănic Moldova 

Craciun 2021: 23 decembrie-3 ianuarie 
 

CORP A 

 cazare camera dubla fara mic dejun :150 lei/noapte 

 cazare camera dubla cu mic dejun(bufet suedez) : 200 lei/ noapte 

 

CORP B 

 cazare camera dubla fara mic dejun :220 lei/noapte 

 cazare camera dubla cu mic dejun (bufet suedez) : 250 lei/ noapte 
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 Hotel: Perla 4* 

Statiune: Slănic Moldova 

Craciun 2021: perioada 23-26 decembrie 

 
Pana pe data de 26.12.2021 inclusiv: 

 - Camera dubla 330 lei/noapte  

 - Camera single 305 lei/noapte 

 - Junior suite 400 lei/noapte 

 - Apartament 470 lei/noapte 

 

*Tarifele sunt valabile pentru 2 adulti si includ urmatoarele servicii: mic dejun bufet, acces centru SPA 

(piscina cu apa dulce, bazin cu apa sarata, sauna umeda, sauna uscata, sala de fitness, salina interioara, acces 

camera izvoare), acces sala de jocuri (biliard, darts, airhockey, ping pong) 
Tarife suplimente copii: 

 - Copiii cu varsta cuprinsa intre 0-6.99 ani beneficiaza de gratuitate la cazare si mic dejun; 

 - Pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 7-13.99 ani se achita un supliment de cazare si mic dejun de 69 lei/noapte; 

 - Pentru copiii cu varsta peste 14 ani se achita un supliment de cazare si mic dejun de 92 lei/noapte. 

REZERVARILE SE ACHITA INTEGRAL IN 48 ORE DE LA CONFIRMARE. 
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 Sovata 
Complex:  Alunis 3*          

Statiune: Sovata 

Craciun 2021: perioada 23-26 decembrie 
 

 975 lei/persoană 

 
 Pachetul cuprinde:  

 3 nopti de cazare : 23-26.12.2021 

 Demipensiune - Bonuri valorice de 300 lei/persoană/sejur pentru a servi masa a la carte 

 Cină tradițională cu colindători 24.12.2021 

 Acces pe toată perioada șederii la piscinele cu apă sărată și  dulce, la sauna și sală de fitness 

 Parcare gratuită 
 

Copiii cu vârsta între 6-12 ani cazați în camera dublă cu 2 adulți (cu pat suplimentar, fără masă) – 

300 lei/sejur/copil 

Supliment cazare copil 0-6 ani neimpliniti (fără pat suplimentar) – 100 lei/copil 

Cină tradițională copil – 75 lei/ jumătate de porție 

 

Ofertă supusă unor termeni și condiții. Neplata sejurului în termenii stabiliți, atrage anularea 

sejurului. 

 

Hotel Alunis este situat în statiunea balneoclimaterica Sovata la 100 m de Lacul Ursu. 

 

Facilitati hotel:    non-stop, restaurant, bar, terasa, seif, sala de conferinte, piscina interioara, centru spa, 

solar, sala de fitness, baza de tratament, sauna, jacuzzi, loc de joaca pentu copii, parcare privata, internet 

wireless. 

 

Hotelul dispune de 284 locuri de cazare în camere duble, cu 2 paturi sau cu pat matrimonial. 

 

Facilitati camere: TV prin cablu, telefon international, frigider, internet wireless, articole de toaleta 

gratuite, baie privata cu dus, balcon.  
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 HOTEL:  Boutique Hotel Fabesca 4* 

Stațiune: Sovata 

Craciun 2021: perioada 24-27 decembrie 
 

 2048 Ron/camera dublă/3 nopti. 
Tariful camerei include mic dejun, cina * si acces la serviciile Centrului Spa: sauna umeda, sauna uscata, infrasauna cu sare 

de la Praid, sala de fitness, zona Relax, terasa lounge, piscina cu apa dulce, bazin cu apa sarata, bazin pentru copii, WIFI 

internet gratuit. 

 

*Cina include preparate de bucatarie si nu include bauturi non alcoolice sau alcoolice. 

 

Una din cine o sa fie cu specific perioadei de Craciun. 

 

In timpul sederii, clientii vor avea ocazia de a beneficia contra cost de ofertele Restaurantului a la carte ”Traditional”, de 

bauturile oferite in Centrul Spa precum si de a se destinde alegand din varietatea tipurilor de masaj. 

 

In cazul acceptarii ofertei, rezervarea se va garanta prin achitarea avansului de 100% din contravaloara sejurului prin 

virament bancar la termenul stabilit in confirmarea ferma a rezervarii. 

 

Politica de anulare: Modificarea sau anularea rezervarii comunicata in scris inainte cu 72 de ore de la data sosirii programate, 

se va procesa fara penalitati. 

Modificarea sau anularea rezervarii in mai putin de 72 de ore de la data sosirii planificate sau neprezentarea (no show), se va 

penaliza cu 100% din contravaloarea primei nopti de cazare, restul sumei achitate, va constitui depozit pentru o rezervare 

ulterioara.  

 

Fabesca Boutique Hotel & SPA se află în stațiunea Sovata şi are design minimalist, un restaurant à la 

carte care serveşte preparate mediteraneene și  un centru spa cu zonă de relaxare, 2 piscine interioare, 3 

saune și o zonă de fitness. Centrul spa are bar și  terasă, iar conexiunea WiFi este gratuită în zonele 

publice. 

Camerele au design de inspiraţie mediteraneană, aer condiționat, paturi mari cu saltele din spumă cu 

memorie, TV prin cablu, minibar şi birou. Băile private, cu accesorii moderne, au pereţi de sticlă și  

articole de toaletă gratuite. Unele camere au vedere la pădure. 

Restaurantul à la carte, cu design contemporan eclectic şi atmosferă de pub, are terasă şi cramă. Meniul 

restaurantului include preparate inovatoare pregătite de maestrul-bucătar al hotelului, iar dimineaţa, 

oaspeţii pot comanda micul dejun. De asemenea, oaspeţii se pot relaxa în lounge-ul elegant, cu 

bibliotecă şi cafenea. 

Acest hotel este situat într-o zonă renumită pentru facilităţile sale balneare, cu efecte terapeutice. Lacul 

helioterm Ursu este la doar 300 de metri de hotel. Centrul stațiunii Sovata se află la 200 de metri. Salina 

Praid este la 10 minute de mers cu maşina.  
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 Stana de Vale 
Vile:  Vila Liliacul 3*  

Statiune: Stâna de Vale 

Craciun 2021: perioada 23-26 decembrie 
 

SEJUR 2 NOPTI SEJUR 3 NOPTI 

410 lei/persoana/sejur 590 lei/persoana/sejur 

PACHETUL INCLUDE: 

 cazare cu demipensiune – loc in camera dubla 

 Cina Festiva in 25.12.2021 

 Mos Craciun  
 

Vile:  Vilele Izvorul Minunilor 3* 

Statiune: Stâna de Vale 

Craciun 2021: perioada 23-26 decembrie 
 

SEJUR 2 NOPTI SEJUR 3 NOPTI 

215 lei/persoana/sejur 315 lei/persoana/sejur 

PACHETUL INCLUDE: 

 cazare loc in vila 

 Mos Craciun 

 

Vilele Izvorul Minunilor nr 1,2, 3 – capacitate minim 4 persoane  

Vilele Izvorul Minunilor nr 4,5,6,7 – capacitate minim 6 persoane 
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 Transfăgărășan 
HOTEL:  Valea cu Pești 3 *  

Statiune: Com. Arefu, Transfagarasan, nr.200, malul Lacului Vidraru 

Craciun 2021: perioada 23-26 decembrie 
 

Tarife Early booking 
Rezerva SI ACHITA INTEGRAL un sejur pana la data de 

30.11.2021 si beneficiezi de o reducere de 10% astfel: 

PRET/PERS DESCRIERE SERVICII 

PRET 

INITIAL 

PRET CU 

REDUCERE EB 

 

1930 LEI 

1737 LEI 23–26.12.2021 – 3 NOPTI cazare si acces la piscina, sauna, 

jacuzzi 23.12.2020 –cina 

24.12.2020 – mic dejun, pranz cu “taierea” porcului, cina de Ajun 

cu Mos Craciun si colinde; 

25.12.2020 - brunch traditional, cina festiva de Craciun cu 

program artistic cu DJ; 

26.12.2020 – mic dejun 

NOTA: rezervarile se fac numai in urmatoarele conditii: incheierea contractului de prestari servicii; 

plata unui avans de 50% in momentul rezervarii si diferenta conform contract; 

*pentru cazarea in APARTAMENT se adauga un supliment de 50 lei/zi ; pentru cazarea in 

GARSONIERA se adauga un supliment de 30 lei/zi; (pretul rezultat este valabil pentru cazarea a 2 

persoane) ; 

La cazare, pentru copii se percep urmatoarele tarife : 

*0 – 4 ani gratuitate la cazare cu mic dejun (fara pat suplimentar); *4 – 12 ani se achita 65 lei/noapte/copil 

cazare cu mic dejun inclus 

La masa, pentru copii se percep urmatoarele tarife : 

*4 – 10 ani se achita 380 lei/copil/sejur 3 nopti ; *10 – 16 ani se achita 640 lei/copil/sejur 3 

nopti *pentru copiii peste 16 ani si adultii cu loc suplimentar, pretul este de program 3 nopti – 

1330 lei/pers 

meniurile includ bauturi alcoolice in cantitati stabilite de prestator; 

Nota 2 : Check-in -ul se face intre orele 16-20 (dupa ora 20 trebuie comunicat receptiei ora de sosire la tel 

0755300003); check-out-ul se face pana la ora 12 ; Program mese: Micul dejun se serveste intre orele 8-

10; Pranzul se serveste intre orele 13-15; Cina se serveste incepand cu orele 20; Program zona agrement – 

SPA & jocuri intre orele 10-22. Hotelul asigura parcare gratuita in limita a 60 locuri de parcare (40 locuri 

in zona hotelului si 20 locuri in parcarea din zona DN7C - 150 m de hotel) in ordinea sosirii la hotel (nu se 

fac rezervari pentru locurile de parcare) IN UNITATEA NOASTRA NU SE VAND TIGARI! 

Internetul functioneaza la parametrii optimi in zona receptiei/lobby-bar; In camere semnalul este fluctuant 

in functie de traficul total din hotel. In momentul in care se joaca bowling, la sala de jocuri, se aude un 

zgomot in camerele hotelului (programul zonei de agrement este intre 10:00- 22:00) 

Nota 3 : In incinta hoteluului, cat si in exterior se vor respecta normele privind prevenirea si raspandiea 

Covid 19 : purtarea mastii de protectie, spalarea si dezinfectarea mainilor, distantarea in zonele publice ; in 

restaurant este obligatorie purtarea mastii pana la/de la masa. Se vor respecta regulile impuse de autoritati, 

astfel incat sa putem oferii servicii in conformitate cu legislatia in vigoare. In functie de restrictiile impuse 

de autoritati legate de programul de functionare, de capacitatea maxima privind numarul de persoane admise la 

masa, dar si de gradul de ocupare in restaurant, programul poate fi modificat. 

 
Complexul turistic „Valea cu Pesti“ 4*, situat pe malul Lacului Vidraru, pe Transfagarasan, la numai 8 km de 

Barajul Vidraru si 38 km de Curtea de Arges, va ofera servicii de cazare in 60 de camere (duble, garsoniere si 
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 apartamente) Restaurantul hotelului, cu o capacitate de 160 locuri va ofera o gama variata de preparate culinare 

atat din bucataria traditionala romaneasca, argeseana, cat si din bucataria internationala. Hotelul Valea cu Pesti 4* 

va ofera si servicii suplimentare ca: piscina interioara, sauna, jacuzzi, bowling, biliard, ping-pong, sala de 

conferinte cu capacitate de 80 locuri, internet wireless, sala multifunctionala.  
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 Vatra Dornei 
HOTEL:  Bradul 3 *  

Statiune: Vatra Dornei 

Crăciun 2021: perioada 23-27 decembrie (3nopți la alegere) 
 

 

 1150 lei/persoană/pachet/loc în cameră dublă  

 1750 lei persoană/pachet/dublă în regim single  

 1450 lei persoană/pachet/loc în apartament 
 

Pachetul include: 3 nopți cazare cu mic dejun bufet (24/25/26 dec. sau 25/26/27 dec.), prânz-

bufet (24/25 dec. sau 

25/26 dec.), cină-bufet (23 sau 26 dec.), cina din ajunul Craciunului( 24 dec.), cină festivă în 

25 dec.* 

(meniu tradițional de Crăciun), acces la centrul SPA (saună, piscină, sală fitness)**. 
 

Notă: Pentru copiii care însoțesc 2 adulți: 

- cu vârstă între 0 - 2 ani beneficiază de gratuitate la cazare si masă*** , nu se asigură pat 

suplimentar. 

- cu vârsta între 2(împliniți) - 6 ani cazare gratuită (nu se asigură pat suplimentar), se achită ½ din 

valoarea meselor 

(350 lei); 

- cu vârsta între 6 ani (împliniți) - 14 ani, cazare cu/fără pat suplimentar, se achită ½ din pachet ( 

575 lei); 

- peste 14 ani (împliniți) cazare cu/fără pat suplimentar, pachetul se achită integral. 

* cina festiva se va desfasura respectand restrictiile in vigoare. 

** accesul la centrul SPA pe durata pachetelor turistice este considerat facilitate gratuita a 

pachetului si prin urmare daca vor exista restrictii 

de functionare a centrelor SPA interioare, nu vom putea oferi aceasta facilitate si nici nu se poate 

compensa cu alte servicii turistice. 

***turistii care doresc meniu la cinele din 24 si 25 dec. pentru copiii cu vârstă între 0 - 2 ani achită 

200 lei/copil.  

 

Condiții de plată: Condiții de plată: pentru rezervare fermă, în termen de 5 zile lucrătoare de la data 

emiterii facturii proforme se va achita un avans de 50% din valoarea pachetului de servicii, iar 

diferența se va achita până la data de 2 decembrie 2021. După această dată, rezervările se fac doar pe 

baza plății integrale. 

În cazul plății avansului şi anulării rezervării din motive de sanatate si/sau instituirea carantinei, se 

restituie integral contravaloarea achitata in termen de 30 zile de 

la inregistrarea solicitarii. 

În cazul neprezentării turiștilor pentru cazare în data de 23 si 24 decembrie 2021, se anulează rezervarea 

și nu se restituie sumele de bani plătite în avans. 

Acest hotel are un complex wellness mare cu o piscină şi saună. Hotelul este situat în staţiunea Vatra Dornei şi 

oferă acces gratuit la internet Wi-Fi şi parcare gratuită. 

Toate camerele Hotelului Bradul sunt dotate cu mobilier modern, TV prin cablu, minibar şi baie privată cu cadă şi 

articole de toaletă. 

Restaurantul Hotelului Bradul serveşte preparate culinare româneşti şi internaţionale, într-o ambianţă elegantă. 

Oaspeţii pot lua telescaunul până în partea de sus a pârtiei Dealul Negru, care se află la altitudinea de 1300 metri. 

Există mai multe pârtii de schi pentru schiori începători şi intermediari.  
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 HOTEL:  Carol 4*
6
 

Statiune: Vatra Dornei 

Craciun 2021: perioada 23 decembrie – 03 ianuarie 
Tarife speciale pe  tipuri de camere - cazare cu mic dejun in perioada 23.12.2021 

– 03.01.2022  

Tipuri de camere Tarif unic/ noapte  

Camera dubla 4****  pentru 2 persoane  380 lei 

Camera dubla 3*** regim single 275 lei 

Garsoniera(Suita junior)   pentru 2 persoane  430 lei 

Apartament cu 1 dormitor  si living cu canapea 

extensibila   pentru 2 persoane  

 

600 lei 

Apartament cu 2 dormitoare si living cu canapea 

extensibila   pentru 4 persoane  

 

860 lei 

 In aceasta perioada, regim single se rezerva doar in camera dubla 3***, NU si  in garsoniere 

sau apartamente. 

 Copiii pâna la 6 ani   -  cazati in camera cu parintii, beneficiază de gratuitate la cazare si au 

mic dejun gratuit. 

 Copiii intre 6 – 14 ani – cazati in camera cu parintii, beneficiază de pat suplimentar/ canapea 

extensibila,  insa achita mic dejun 25 lei / noapte .  

 Copiii peste 14 ani si/sau oricare a-3-a persoana in camera, beneficiază de pat suplimentar/ 

canapea extensibila,  insa achita mic dejun 50 lei / noapte . 

 Pentru turiştii insoţiţi de animale de companie, numai cu carnet de sănătate, se percepe  o taxă 

in functie de talia acestuia intre 10% - 20 % din valoarea unui loc de cazare pe zi. 

 La recepţia hotelului, turiştii vor achita taxa hotelieră, stabilita de administraţia locală si se 

incaseaza astfel: - 1.50 lei/ adulti/zi - 0.50 lei/copii cu varsta peste 6 ani, studenti, pensionari/zi 

si taxa salvamont 2 lei /persoana(adulti)/sejur. 

 OPTIONAL :   

SERVICII DE MASA:  Menu a’ la carte.    

       SERVICII SPA (sauna uscata finlandeza,sauna cu infrarosu,jacuzzi,salina): 25 lei / adulti/ora 

si 15 lei/copii (6-14 ani)/ ora,  cu programare “ la receptie si (sunt excluse eventualele Restrictii ”!) 

Situat în staţiunea montană Vatra Dornei, Hotelul Carol se află la doar 50 de metri de centru. Centrul spa are 

saune, cadă cu hidromasaj şi cameră salină. Accesul la internet WiFi este disponibil gratuit în întregul hotel. 

Toate camerele au TV cu ecran plat cu canale prin cablu şi o zonă de relaxare. Baia privată include articole de 

toaletă gratuite şi uscător de păr. 

Pârtiile de schi se află la 150 de metri, iar Dealu Negru, una dintre cele mai mari pârtii de schi din România, este 

la 300 de metri. Există un lift panoramic la 300 de metri de proprietate, iar centrul de echitaţie Runc este la 500 

de metri. Gara se află la 50 de metri. 
 

 

  

                                                      
6
 Se acceptă animale de companie contracost 
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 HOTEL:  Dorna 4 *  

Statiune: Vatra Dornei 

Craciun 2021: perioada 23-27 decembrie 
 

tip cameră Tarif/pers/sejur 4nopti 

camera dubla 3* 1575 lei/pers 

camera dubla standard 4* 1625 lei/pers 

camera dubla superior 4* 1800 lei/pers 

apartament standard 1900 lei/pers 

apartament superior 1995 lei/pers 

suita superior (se acceptă 4 persoane) 1995 lei/pers 
 

Tariful este exprimat în lei, include TVA și  este pentru o persoana,cazare doar în regim dublu. 

 

SERVICII INCLUSE ÎN PACHET : 

• 4 nopți : cazare cu mic dejun bufet suedez; 

• Cină de întâmpinare în 23 decembrie 2021 cu preparate de post și frupt, bucate și băuturi 

tradiționale; 

• Cină de Ajun a Crăciunului în 24 decembrie 2021, atmosfera de sfântă sărbătoare va fi 

întreținută de vizita colindătorilor și de prezența lui Moș Crăciun cu cadouri pentru cei mici. 

• Cină festivă în prima seară de Crăciun 25 decembrie 2021. Petrecere autentică Bucovineană 

cu bucate alese, băuturi fine, muzică live și voie bună; 

• Cină cu meniu internațional în 26 decembrie 2021. 

 

FACILITAȚI 

• Acces la Centru Spa, zilnic între orele 10:00 - 22:00 cu programare: 

• piscină interioară încălzită, de relaxare; 

• saună salină 

• saună finlandeză; 

• saună umedă; 

• saună cu infraroșu; 

• sală de fitness (accesul permis adulților, cu echipament sportiv de sală). 

• acces internet nelimitat 

• mini loc de joacă pentru copii 

Nu se vând camere în regim single. 

 BONUS:  
 pachet spa de relaxare și terapeutic pentru fiecare adult;  

 animații și jocuri pentru copii  

 

 

TARIF PACHET COPII: 

Locurile suplimentare se calculează după ce camera a fost ocupată de două persoane (indiferent 

de vârsta acestora) . 

Suplimentarea se poate face astfel : 
Al treilea adult se cazează doar în apartament , pe canapea extensibilă:  

1100 lei în apartament standard  

1100 lei în apartament superior 

http://www.sinditour.ro/
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  Copiii cu vârsta până la 6 ani beneficiază de gratuitate la cazare și masă ( dar nu li se asigură pat 

suplimentar )  

 Pentru fiecare copil mai mare de 6 ani, se va achita suplimentar:  

  

 

 

CONDIŢII DE REZERVARE: 

Rezervarea este fermă în urma plății unui avans de minim 50% în maxim 48 de ore de la confirmarea 

cererii de 

rezervare 

Diferența se va achita până la 14 decembrie 2021 

În cazul în care evenimentul care face obiectul prezentei oferte nu va mai avea loc, datorate 

informărilor trimise de către Guvernul României, Comitetul Național pentru Situații de Urgență sau 

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, cu privire la virusul COVID 19, sumele achitate se 

vor restitui sau reprograma, în funcție de solicitarea dumneavoastră. 

 

IMPORTANT 

Micul dejun si cinele din 23 și 26 Decembrie vor fi in sistem bufet suedez. Ospătarii vă vor servi cu 

preparate și 

băuturi la solicitarea dumneavoastră; 

Pentru evitarea aglomerării vom organiza serii la mese; 

Locurile în restaurant vor fi ocupate la indicațiile pesonalului hotelului Dorna; 

În incinta Hotel Dorna nu este permisă introducerea și consumul de băuturi și mâncăruri 

În incinta Hotelului Dorna**** nu este permisă introducerea și consumul de băuturi și  mâncăruri 

    

  

 6-12Ani 12-18 Ani 

Pat pliant în cameră superior sau canapea extensibilă în apartament  

300 lei 500 lei 

http://www.sinditour.ro/
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 Vila:  Iulia 3* 

Statiune: Vatra Dornei 

Craciun 2021: perioada 23-27 decembrie 

Cazare 4 nopți cu pensiune completă 
 

camera matrimoniala         

cazare- 400 lei/ pers       

masa :3 pensiuni complete -240 lei/ pers       

masa festivaCraciun-250 lei/ pers 

------------------------------------------------   

 total servicii= 890 lei /pers       

 

garsoniera        

cazare-520 lei/ pers         

masa: 4 pensiuni complete -240lei/ pers   

masa festivaCraciun-250 lei/ pers 

-------------------------------------------------    

 total servicii =1010 lei /pers       

 

camera 101 (single)    

cazare:640 lei/ camera       

masa-4pensiuni complete -240 lei/ pers        

cina festiva Craciun-250 lei/ pers 

 --------------------------------------------------1130     

Pachetul include un bogat program de divertisment cu specificul perioadei. 

Copiii pana la 14 ani beneficiaza de 50% reducere la masa si cazare.  
  

Vila Iulia oferă camere cu acces gratuit la internet Wi-Fi în Vatra Dornei. Pensiunea include un 

restaurant care serveşte preparate din bucătăria internaţională şi specialităţi româneşti. De asemenea, 

puteţi degusta vinuri din crama proprietăţii. Cele mai apropiate pârtii de schi sunt la 15 minute de mers 

pe jos. 

 

Toate camerele au TV şi baie privată cu duş şi articole de toaletă gratuite. Suitele junior includ o zonă de 

living cu o canapea extensibilă. 

 

Vara, puteţi lua masa şi pe terasa pensiunii, care asigură facilităţi de grătar. Vila Iulia oferă şi un bar 

care serveşte băuturi reci şi calde. 

 

Multe dintre renumitele biserici din Moldova pot fi accesate uşor cu maşina. Pensiunea oferă parcare 

privată gratuită. Gara locală este la 10 minute de mers pe jos, iar parcul central este la 800 de metri de 

Vila Iulia. 
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 Vila: Franz Joseph 3* 

Stațiune: Vatra Dornei 

Craciun 2021: perioada 24-27 decembrie 

 

 Preț :  500 lei / pers./pachet 
 

Oferta noastră cuprinde: 

 3 nopţi cazare la Vila Franz Joseph***, în camere duble cu baie şi 

încălzire proprie, TV, frigider; 

 Masa 50 lei/pers./zi (bonuri valorice); 

 Masa Festivă in ziua de Crăciun  

 

Vila Franz Joseph este situată în centrul Staţiunii Vatra Dornei şi dispune de 12 

camere duble dotate cu TV pe cablu, frigider, baie, apă caldă şi căldură proprii. La 

parter se află restaurantul de 36 locuri. 
 

 

 

http://www.sinditour.ro/

