
 
Paste 2023 - sejur 3 nopți( 14 - 17.04.2023) 

 

 

PERIOADA 
    TIP 

CAMERĂ 
TIP MASĂ SEJUR 

TARIF/ 2 

ADULTI/ SEJUR  

14 Apr - 17 Apr 2023   Dubla Demipensiune 3 nopți 2.850 RON 

14 Apr - 17 Apr 2023   Garsoniera Demipensiune 3 nopți 3.300 RON 

14 Apr - 17 Apr 2023   Apartament Demipensiune 3 nopți 4.050 RON 

          

Suplimente pentru copii sau adultii cazati extra, în funcție de vârsta lor, se vor adauga la 

prețul sejurului respectiv 2 mese și acces facilitati SPA:  
0 - 3 ani gratuit;  
03 - 12 ani: 250 lei/ zi/ copil;  
12 - 18 ani: 300 lei/ zi/ copil;  
peste 18 ani sau al 3-lea adult: 400 lei/ zi. 
 
Servicii incluse:  cazare 3 nopți  

◆ 14 Aprilie – vineri: cină bufet cu produse de post și frupt; 

◆ 15 Aprilie – sâmbăta: mic dejun bufet, Cină bufet( post și frupt); 

◆ 16 Aprilie - duminica: mic dejun bufet suedez, Cină bufet de Paşte; 

◆ 17 Aprilie – luni: mic dejun bufet suedez. 

Pe durata sejurului, zilnic în intervalul 10.00 - 20.00, acces la centrul SPA (saună 
uscată și umedă, piscină acoperită, ciubăr). În camere se regăsesc halate și 
prosoape adulti și prosoape copii pentru SPA. 

Contra -cost:  note de băuturi non-alcoolice și alcoolice din barul de zi comandate si 

pranzuri, programări la masaje, minibar camere. 

NU SE ORGANIZEAZA NICI UN FEL DE PETRECERE PE PERIOADA PASTELUI IN LOCATIE! 

 

Vă așteptăm cu drag! 

 

Conditii de plata: 

- 50% avans, in 2 zile de la emiterea facturii proforme si nu se restituie in cazul anularii; 

- diferenta de 50 % se va achita pana cel tarziu pe 04 aprilie 2023. 

Plata avansului pentru garantarea rezervarii reprezinta asumarea de catre turist a tuturor 

conditiilor de rezervare mentionate in oferta. 

INFORMATII& REZERVARI: 

Telefon 0748 202 101, persoana de contact Anamaria Onciul Manager pensiune 

e-mail: pensiuneavoronetblue.ro; www.voronetblue.ro 
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