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Baile Felix 

HOTEL:  Ami 3 * 

 Statiune: Baile Felix 

Craciun 2019: perioada 23-27 decembrie 

 
Pachet  (3nopți: 23-26 sau 24-27 decembrie)  Dubla Standard 

 Demipensiune 

 Masă tradițională: Pranz Festiv 25.12 

675 lei/persoană adică  

1350 lei/camera/2adulți 
  

 

    

 

    

 

  

 

 

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

ireprosabile sunt dovada renumelui pe care hotelul si 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 si 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 si panou de proiectie. De asemenea sala de conferinta 

este dotata cu echipament de traducere si conferinta wireless. 

 

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

masini. Hotelul  dispune de o parcare pazita cu o capacitate de 20 de locuri. 
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HOTEL:  International 4* 

 Statiune: Baile Felix 

Craciun 2019: perioada 20-27 decembrie 
 

Tarif (lei / persoana / pachet) 

Tip sejur Loc in DBL Camera SGL 

Sejur 4 nopti (22-26.12.2019) 1.208 1.551 

Sejur 5 nopti   1.456 1.885 

Prelungire pachet / zi (cazare cu 

demipensiune) 

248 334 

Suplimente copii: 

Tarif (lei / persoana / pachet) 

Servicii Pachet 4 nopti Pachet 5 nopti Prelungire pachet / 

zi 

Pat suplimentar / (Copii 2 - 11.99) 580 708 128 

Pat suplimentar / (Copii 12 - 

17.99) 

746 922 176 

Cazare fara pat suplimentar 

/(Copii 2–11.99) 

292 348 56 

Cazare fara pat suplimentar 

/(Copii 12–17.99) 

458 563 104 

Pachetul include: 
 Cazare cu mic dejun si cina (bufet suedez); 

 Cina ajun Craciun 24.12.2019; 

 Pranz traditional in data de 25.12.2018. 

 1 Terapie SPA/persoana/sejur; 

 Concert traditional de colinde. Invitat de onoare: Mos Craciun. 

 Acces la piscinele hotelului,sauna si la sala de fitness; 

 Muzica live, animatie la piscina pentru copii; 

 Acces la piscinele hotelului, sauna si sala de fitness. 

 

Informatii: 

 Pachetul nu include taxa de promovare (care reprezinta 1 % din valoarea primei nopti de cazare) si 

parcarea care se achita, separat, la receptia hotelului; 

 Intr-o camera se poate pune doar un pat suplimentar. Pentru ceilalti copii se incaseaza doar serviciile 

de masa (copil fara pat). 

 Perioada de valorificare si plata integrala a serviciilor se face pana in data de 22.11.2019. Nu sunt 

luate in considerare rezervarile fara nume turist. 

 Anularile dupa data de 22.11.2019 si neprezentarile se factureaza la valoarea integrala a 

pachetului de servicii. 
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HOTEL:  Termal 3* 

Statiune: Baile Felix 

Craciun 2019: perioada 20-27 decembrie 
Tarif (lei / persoana / pachet) 

Tip sejur Loc in DBL Camera SGL 

Sejur 4 nopti (22-26.12.2019) 1.053 1.332 

Sejur 5 nopti   1.264 1.612 

Prelungire pachet / zi (cazare cu 

demipensiune) 

211 281 

 

Suplimente copii: 

Tarif (lei / persoana / pachet) 

Servicii Pachet 4 nopti Pachet 5 nopti Prelungire pachet / 

zi 

Pat suplimentar / (Copii 2 - 

11.99) 

490 596 107 

Pat suplimentar / (Copii 12 - 

17.99) 

647 800 153 

Cazare fara pat suplimentar 

/(Copii 2–11.99) 

258 306 49 

Cazare fara pat suplimentar 

/(Copii 12–17.99) 

415 510 95 

Pachetul include: 

 Cazare cu mic dejun si cina (bufet suedez); 

 Cina ajun Craciun 24.12.2019; 

 Pranz traditional in data de 25.12.2018. 

 1 Terapie SPA/persoana/sejur; 

 Concert traditional de colinde. Invitat de onoare: Mos Craciun.  

 Acces la piscinele hotelului,sauna si la sala de fitness; 

 Muzica live, animatie la piscina pentru copii; 

 Acces la piscinele hotelului, sauna si sala de fitness. 

 

Informatii: 

 Pachetul nu include taxa de promovare (care reprezinta 1 % din valoarea primei nopti de 

cazare) si parcarea care se achita, separat, la receptia hotelului; 

 Intr-o camera se poate pune doar un pat suplimentar. Pentru ceilalti copii se incaseaza doar 

serviciile de masa (copil fara pat). 
 Perioada de valorificare si plata integrala a serviciilor se face pana in data de 22.11.2019. Nu sunt 

luate in considerare rezervarile fara nume turist. 

 Anularile dupa data de 22.11.2019 si neprezentarile se factureaza la valoarea integrala a 

pachetului de servicii. 

    
 

  

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:  Nufarul 3* 

Statiune: Baile Felix 

Craciun 2019: perioada 20-27 decembrie 
Tarif (lei / persoana / pachet) 

Tip sejur Loc in DBL Camera SGL 

Sejur 4 nopti (22-26.12.2019) 1.053 1.332 

Sejur 5 nopti   1.264 1.612 

Prelungire pachet / zi (cazare cu 

demipensiune) 

211 281 

Suplimente copii: 

Tarif (lei / persoana / pachet) 

Servicii Pachet 4 nopti Pachet 5 nopti Prelungire pachet / 

zi 

Pat suplimentar / (Copii 2 - 

11.99) 

489,52 596,24 106,72 

Pat suplimentar / (Copii 12 - 

17.99) 

647,28 800,40 153,12 

Cazare fara pat suplimentar 

/(Copii 2–11.99) 

257,52 306,24 48,72 

Cazare fara pat suplimentar 

/(Copii 12–17.99) 

415,28 510,40 95,12 

 

Pachetul include: 

 Cazare cu mic dejun si cina (bufet suedez); 

 Cina ajun Craciun 24.12.2019; 

 Pranz traditional in data de 25.12.2018. 

 1 Terapie SPA/persoana/sejur; 

 Concert traditional de colinde. Invitat de onoare: Mos Craciun.  

 Acces la piscinele hotelului,sauna si la sala de fitness; 

 Muzica live, animatie la piscina pentru copii; 

 Acces la piscinele hotelului, sauna si sala de fitness. 

 

Informatii: 

 Pachetul nu include taxa de promovare (care reprezinta 1 % din valoarea primei nopti de 

cazare) si parcarea care se achita, separat, la receptia hotelului; 

 Intr-o camera se poate pune doar un pat suplimentar. Pentru ceilalti copii se incaseaza doar 

serviciile de masa (copil fara pat). 
 Perioada de valorificare si plata integrala a serviciilor se face pana in data de 22.11.2019. Nu sunt 

luate in considerare rezervarile fara nume turist. 

 Anularile dupa data de 22.11.2019 si neprezentarile se factureaza la valoarea integrala a 

pachetului de servicii. 

    

 

  

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 

 

HOTEL:  Poienita 3* - camera nou renovate! 

Statiune: Baile Felix 

Craciun 2019: perioada 20-27 decembrie 
Tarif (lei / persoana / pachet) 

Tip sejur Loc in DBL Camera SGL 

Sejur 4 nopti (22-26.12.2019) 1.053 1.332 

Sejur 5 nopti   1.264 1.612 

Prelungire pachet / zi (cazare cu 

demipensiune) 

211 281 

Suplimente copii: 

Tarif (lei / persoana / pachet) 

Servicii Pachet 4 nopti Pachet 5 nopti Prelungire pachet / 

zi 

Pat suplimentar / (Copii 2 - 

11.99) 

490 596 107 

Pat suplimentar / (Copii 12 - 

17.99) 

647 800 153 

Cazare fara pat suplimentar 

/(Copii 2–11.99) 

258 306 49 

Cazare fara pat suplimentar 

/(Copii 12–17.99) 

415 510 95 

 

Pachetul include: 

 Cazare cu mic dejun si cina (bufet suedez); 

 Cina ajun Craciun 24.12.2019; 

 Pranz traditional in data de 25.12.2018. 

 1 Terapie SPA/persoana/sejur; 

 Concert traditional de colinde. Invitat de onoare: Mos Craciun.  

 Acces la piscinele hotelului,sauna si la sala de fitness; 

 Muzica live, animatie la piscina pentru copii; 

 Acces la piscinele hotelului, sauna si sala de fitness. 

 

Informatii: 

 Pachetul nu include taxa de promovare (care reprezinta 1 % din valoarea primei nopti de 

cazare) si parcarea care se achita, separat, la receptia hotelului; 

 Intr-o camera se poate pune doar un pat suplimentar. Pentru ceilalti copii se incaseaza doar 

serviciile de masa (copil fara pat). 
 Perioada de valorificare si plata integrala a serviciilor se face pana in data de 22.11.2019. Nu sunt 

luate in considerare rezervarile fara nume turist. 

 Anularile dupa data de 22.11.2019 si neprezentarile se factureaza la valoarea integrala a 

pachetului de servicii. 
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HOTEL:  Mures 2*  

Statiune: Baile Felix 

Craciun 2019: perioada 20-27 decembrie 
 

Tarif (lei / persoana / pachet) 

Tip sejur Loc in DBL Camera SGL 

Sejur 4 nopti (22-26.12.2019) 780 942 

Sejur 5 nopti   928 1.131 

Prelungire pachet / zi (cazare cu 

demipensiune) 

148 189 

Suplimente copii: 

Tarif (lei / persoana / pachet) 

Servicii Pachet 4 nopti Pachet 5 nopti Prelungire pachet / 

zi 

Pat suplimentar / (Copii 2 - 

11.99) 

357 432 74 

Pat suplimentar / (Copii 12 - 

17.99) 

496 611 115 

Cazare fara pat suplimentar 

/(Copii 2–11.99) 

218 258 39 

Cazare fara pat suplimentar 

/(Copii 12–17.99) 

357 437 80 

Pachetul include: 

 Cazare cu mic dejun si cina (bufet suedez); 

 Cina ajun Craciun 24.12.2019; 

 Pranz traditional in data de 25.12.2018. 

 1 Terapie SPA/persoana/sejur; 

 Concert traditional de colinde. Invitat de onoare: Mos Craciun.  

 Acces la piscinele hotelului,sauna si la sala de fitness; 

 Muzica live, animatie la piscina pentru copii; 

 Acces la piscinele hotelului, sauna si sala de fitness. 

 
 Perioada de valorificare si plata integrala a serviciilor se face pana in data de 22.11.2019. Nu sunt 

luate in considerare rezervarile fara nume turist. 

 Anularile dupa data de 22.11.2019 si neprezentarile se factureaza la valoarea integrala a 

pachetului de servicii. 
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HOTEL:  President 4 * 

Statiune: Baile Felix 

Craciun 2019: perioada 22-28 decembrie 
 

 CAMERE 

SUPERIOARE 

CAMERE 

STANDARD 

MANSARDA 

Sejur 4 nopti 1150 LEI/pers            1100 LEI/pers           1050 LEI/pers 

Sejur 5 nopti 1300 LEI/pers             1250 LEI/pers 1200 LEI/pers 

Sejur 6 nopti 1450 LEI/pers             1400 LEI/pers 1350 LEI/pers 

 Pachetul de servicii cuprinde: cazare, masa (pensiune completa bufet la mic dejun, pranz si 

cina in fiecare zi a sejurului, EXCLUSIV bauturi alcoolice), surprize de Craciun, loc in 

camera dubla. Moment special de taiere in mod traditional a porcului in ziua de 24 

Decembrie, pranz festiv cu produse traditionale in data de 25 Decembrie, cina festiva in 

seara de 25 Decembrie. In cadrul mesei festive de Craciun sunt incluse si bauturile. 

 

Facilitati/gratuitati: piscina interioara/exterioara cu apa termala, jacuzzi, sauna umeda, 

sauna uscata, baza sportiva (terenuri de tenis, fotbal), internet gratuit, parcare. 

Rezervarea serviciilor se face pana la data de 01.12.2019. Dupa aceasta data se 

considera rezervate locurile pentru care se achita un avans de 50%, diferenta urmind a fi 

achitata pana la data de 10.12.2019. 

Mentionam ca turistii cazati in camerele standard si standard mansarda, vor 

servi cina festiva de Craciun, in restaurantul Hotelului AquaPresident, 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. 

Clientii cu pachet de Craciun cazati in Hotel President**** vor beneficia o 

reducere de 25% din tariful de acces la Aqua Park + 1 voucher de acces gratuit 2 zile in 

Aqua Park cu valabilitate de 2 zile in cadrul sejurului de peste 3 zile (1 zi la cel de 3 zile). 

 

Pachete Craciun copii  

 In cadrul Hotelului 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 – 3 ani gratuit cazare si masa (fara pat suplimentar). Din cauza unui 

numar limitat de patuturi, va rugam sa verificati disponibilitatea acestora 

in momentul rezervarii. 

 4 – 6 ani gratuit cazare (fara pat suplimentar). Supliment masa pensiune 

completa – 60 lei/zi.  

 7 – 14 ani, pat suplimentar si masa incluse, tarifele sunt urmatoarele: 

Sejur 4 zile 550 lei/sejur/copil 

 

Sejur 5 zile 650 lei/sejur/copil 

Sejur 6 zile 750 lei/sejur/copil 

  Peste 14 ani se percepe tarif de adult. 
Tariful include pat suplimentar / canapea extensibila in camera, serviciu de masa sub forma 

http://www.sinditour.ro/
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de bufet la toate mesele, cadouri pentru copii.  

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. 

      Aqua President este deschis tot timpul anului, functionand cu apa termala, care are o temperatura 

de 37 grade Celsius. Program de functionare pana la ora 21 in timpul saptamanii si ora 22 in week-

end. 
    

 

 Info Hotel:   
 

 

 

 
Situare: Hotelul President 4* este situat  in statiunea Baile Felix, la liziera padurii intr-un cadru natural 

deosebit. 

 

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

apartamente sunt situate in aripa noua a complexului finalizata in luna iunie 2011 intr-un cadru modern si 

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 si pentru organizarea de conferinte, 

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

 In 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 in 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 si o pista de zgura pentru jogging si reprezinta locul ideal unde se pot organiza activitati 

recreative. 

 

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

 

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

 

Servicii fara plata: parcare, internet. 

 

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

 

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

suplimentar. 

 

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

 

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

Statiune: Baile Felix 

Craciun 2019: perioada 22-28 decembrie 

 
 CAMERE 

SUPERIOARE 

Sejur 4 nopti 1150 LEI/pers 

Sejur 5 nopti 1300 LEI/pers 

Sejur 6 nopti 1450 LEI/pers 

Pachetul de servicii cuprinde: cazare, masa (pensiune completa bufet suedez 

la mic dejun, pranz si cina pe durata sejurului, EXCLUSIV bauturi alcoolice), 

surprize de Craciun, loc in camera dubla. 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, saune umede, 

saune uscate, baza sportiva (terenuri de tenis, fotbal), internet gratuit, parcare. 

 

Rezervarea serviciilor se face pana la data de 01.12.2019. Dupa aceasta data se 

considera rezervate locurile pentru care se achita un avans de 50%, diferenta urmind a fi 

achitata pana la data de 10.12.2019. 

 

Oferta speciala: 
Clientii 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 – 3 ani gratuit cazare si masa (fara pat suplimentar). Din cauza unui numar limitat 

de patuturi, va rugam sa verificati disponibilitatea acestora in momentul rezervarii. 

 

- 4 – 6 ani gratuit cazare (fara pat suplimentar). Supliment masa pensiune completa – 

60 lei/zi.  

 

- 7 – 14 ani, pat suplimentar si masa incluse, tarifele sunt urmatoarele: 

Sejur 4 zile 550 lei/sejur/copil 

Sejur 5 zile 650 lei/sejur/copil 

Sejur 6 zile 750 lei/sejur/copil 

http://www.sinditour.ro/
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Tariful include pat suplimentar/canapea extensibila in camera, serviciu de masa sub forma 

de bufet la toate mesele, cadouri pentru copii. 

 

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. 

 

Aqua President este deschis tot timpul anului, functionand cu apa termala, care are o 

temperatura de 37 grade Celsius. Program de functionare pana la ora 21 in timpul saptamanii si 

ora 22 in week-end. 

 

    
 

 

    

 

 

 

 

 Info Hotel:   
Hotel President SPA 4* este amplasat in 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 

 

Camere: 50 camere din care 45 duble si 5 apartamente dotate cu A/C, TV si minibar. 

 

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

uscator de par. 

 

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

dedicata pentru servicii SPA, sauna, jacuzzi, salon de masaj, salon de cosmetica si 

manichiura/pedichiura. 

 

Servicii masa:Turistii cazati in cadrul hotelului, vor servi mesele in cadrul restaurantului 

AquaPresident. Restaurantul ofera intr-o ambianta placuta preparate culinare delicioase, din bucataria 

romaneasca si internationala. 

 

 

 

  

http://www.sinditour.ro/


  

 

 

15 

 

 

 

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 

Craciun 2019: perioada 22-28 decembrie 
 

 CAMERE  SUPERIOARE CAMERE  STANDARD          

Sejur 4 nopti 1100 LEI/pers             1050 LEI/pers 

Sejur 5 nopti 1250 LEI/pers 1200 LEI/pers 

Sejur 6 nopti 1400 LEI/pers 1350 LEI/pers 

Pachetul de servicii cuprinde: cazare, masa (pensiune completa bufet suedez 

la mic dejun, pranz si cina pe durata sejurului, EXCLUSIV bauturi alcoolice), 

surprize de Craciun, loc in camera dubla. 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, saune umede, 

saune uscate, baza sportiva (terenuri de tenis, fotbal), internet gratuit, parcare. 

Rezervarea serviciilor se face pana la data de 01.12.2019. Dupa aceasta data se 

considera rezervate locurile pentru care se achita un avans de 50%, diferenta urmind a fi 

achitata pana la data de 10.12.2019. 

Mentionam ca turistii cazati in cadrul complexului Aqua President vor servi 

cina festiva de Craciun, in Restaurantul Hotelului AquaPresident, 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 intreg 

necesarul de locuri. 

Clientii 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: 

  – 3 ani gratuit cazare si masa (fara pat suplimentar). Din cauza unui 

numar limitat de patuturi, va rugam sa verificati disponibilitatea acestora 

in momentul rezervarii. 

 4 – 6 ani gratuit cazare (fara pat suplimentar). Supliment masa pensiune 

completa – 60 lei/zi.  

 7 – 14 ani, pat suplimentar si masa incluse, tarifele sunt urmatoarele: 

Sejur 4 zile 550 lei/sejur/copil 

Sejur 5 zile 650 lei/sejur/copil 

Sejur 6 zile 750 lei/sejur/copil 

 Peste 14 ani se percepe tarif de adult 

 

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

de bufet la toate mesele, cadouri pentru copii. 

http://www.sinditour.ro/
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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. 

 

Aqua President este deschis tot timpul anului, functionand cu apa termala, care are o 

temperatura de 37 grade Celsius. Program de functionare pana la ora 21 in timpul saptamanii si 

ora 22 in week-end. 

    
 

 

    

 

  

 

 

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

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

cu valuri, grota mediteraneeana, zona de relaxare si linistire, sauna turceasca, sauna finlandeza , teren 

sport mixt -minifotbal, squash, sala fitness, VIP area. Folosirea saunelor in 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. Ridicarea temperaturii corporale pana la 39° C, are un efect 

asemanator cu cel al starilor febrile, stare in care sunt omorati agentii patogeni care nu pot suporta 

temperaturi peste 37° C. Corpul supraincalzit din sauna, vine in contact cu o baie rece, care are un 

efect de relaxare a musculaturii, scaderea tensiunii sanguine, activare a circulatiei sangelui, 

sistemului imunitar, respiratiei si 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 in 

formAƒ de cupola cu sistem de iluminat incorporat sau panouri din sticla. Podeaua si peretii hamam-

ului sunt incalziti, de asemenea si bancile. De obicei incaperea este finisata cu pietre, marmura, 

ceramica sau mozaic de sticla. In Hamam incalzirea se produce la o temperatura de 50°C cu 

umiditate ridicatata 70 - 90 %. Corpul transpira abundent si este pregatit pentru masaj. 

Baile turcesti au avut cel mai mare succes in epoca Victoriana si au reprezentat un factor foarte 

important in viata oamenilor din Orientul Mijlociu, fiind nu numai un loc de curatare si relaxare ci si 

unul de socializare si curatare ritualica, de purificare a sufletului. Baia turceasca ajuta la eliminarea 

toxinelor din organism prin racirea si incalzirea controlata a sangelui. Hamam-urile dau o stare de 

bine, de relaxare, dilata porii si lasa o piele mai frumoasa, mai luminoasa si 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. In 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 in 12 ani. Camere 

spatioase, cu suprafete de circa 41 mp, dotate cu un pat matrimonial si o canapea extensibila, pot 

acomoda in conditii de confort 2 adulti si 2 copii. Se poate introduce maxim un pat suplimentar 

http://www.sinditour.ro/
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rabatabil (recomandabil pentru copii de pana in 12 ani). Dispun de cada / dus, TV LCD, aer 

conditionat, minibar. 
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Baile 1 Mai 
HOTEL: Perla 3* 

Statiune: Baile 1 Mai, jud. Bihor 
Craciun 2019: perioada 20-26 decembrie 

 
22-26.12.2019 (4 nopți ) 

 960 lei/persoană în cameră dublă 

 1152 lei/cameră dublă în regim single 

  
20-26.12.2019 (6 nopți ) 

 1210 lei/persoană în cameră dublă 

 1498 lei/cameră dublă în regim single 

 
PACHETUL CONȚINE 

 CAZARE: 4 sau 6 nopți / 5 sau 7 zile, în cameră dublă matrimonială / twin 

Camerele sunt prevăzute cu: aer condiționat / încălzire, TV cablu, internet, telefon, 

minibar, baie / cabină duș, uscător de păr, halate baie. Parcarea este supravegheată 

video, recepția funcționează non-stop, hotelul și centrul de tratament dispun de lift și 

rampă pentru accesul persoanelor cu dizabilitați. 

 

MASA: 

• 20, 23 - 26.12.2019 micul dejun se serveşte în sistem bufet suedez; 

• Fişă cont 200 lei / persoană (pt pachetele de 6 nopţi) |  

•    Fişă cont 120 lei / persoană (pt pachetele de 4 nopţi) 

• 24.12.2019 - tăierea porcului 

• 24.12.2019 cină festivă (cu meniu prestabilit) + program artistic, 

• 25.12.2019 prânz (meniu prestabilit). 

DIVERTISMENT: 

• Acces la bazine cu apă termală (interior şi exterior), bazin semiolimpic, 2 jacuzzi, o saună 

turcească (umedă), o saună finlandeză (uscată), sală de fitness; 

• Aqua gym – zilnic 

PROCEDURI SPA: 

 Pentru doamnă: un masaj de relaxare, un drenaj, o salină / sejur (pt pachetele de 6 

nopţi) 

 Pentru domn: un thermo spa, un drenaj, o salină / sejur (pt pachetele de 6 nopţi) 

 Pentru doamnă: un masaj de relaxare, o salină / sejur (pt pachetele de 4 nopţi) 

 Pentru domn: un thermo spa, o salină / sejur (pt pachetele de 4 nopţi) 

NOTĂ: 

• Copii 0 – până la 6 ani gratuit (fără pat suplimentar şi mic dejun ); 

http://www.sinditour.ro/
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• Copii 6 – până la 14 ani tariful este de 40 lei / noapte se oferă pat suplimentar şi este 

inclus mic dejun şi acces la bazinele cu apă termală; 

• De la 14 ani se percepe tarif de adult. 

• Camerele duble matrimoniale / twin cu balcon sunt limitate ca şi număr şi se oferă în 

limita disponibilităţii; 

• Într-o cameră se pot caza maxim 2 adulţi şi un copil, iar în apartament se pot caza 

maxim 3 persoane adulte sau 2 adulţi şi 2 copii. 

• Tarifele afişate sunt exprimate in „lei” şi includ „TVA”. 

• în camera de hotel Fumatul este strict interzis !!! 
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Baile Herculane 

HOTEL: Afrodita Resort & SPA 4* 

 Statiune: Baile Herculane 

Craciun 2019: perioada 21-26 decembrie 
 

4/5 nopți ALL INCLUSIVE 

5 nopti 

 loc în 

apartament 

loc in 

family 

loc în 

dublă 

**** 

loc în 

dublă 

*** 

single 

**** 

copil 5-

11,99 ani 

fără pat 

suplimentar 

copil 5-

11,99 ani cu 

pat 

suplimentar 

Tarif 2.019 lei 1.749 lei 1.339 

lei 

1.289 

lei 

1.069 

lei 

490 lei 590 lei 

4 nopti 

 loc în 

apartament 

loc in 

family 

loc în 

dublă 

**** 

loc în 

dublă 

*** 

single 

**** 

copil 5-

11,99 ani 

fără pat 

suplimentar 

copil 5-

11,99 ani cu 

pat 

suplimentar 

Tarif 1.719 lei 1.479 lei 1.139 

lei 

1.089 

lei 

909 lei 460 lei 560 lei 

 Obiceiuri tradiționale in Ajun de Crăciun  

 Mesele in sistem bufet suedez (băuturi răcoritoare și alcoolice incluse) 

 Petrecere pentru copii – vizita lui Moș Crăciun 

 Program artistic pentru copii 

 Surpriză de Crăciun 

 Concert de colinde 

 Acces gratuit Herculum  

21.12  - Cina de întâmpinare – sistem bufet suedez (sau intrare 22.12 pentru 4 nopți) 

22.12  - mic dejun   bufet suedez 

 - prânz bufet suedez 

 - Cina   bufet suedez 

23.12  - mic dejun   bufet suedez 

- prânz bufet suedez 

 - Cina   bufet suedez 

24.12  - mic dejun   bufet suedez  

 - prânz bufet suedez 

            - Cina speciala  

25.12  - mic dejun   bufet suedez 

 - Prânz tradițional   bufet suedez  

            - Cina festiva  

26.12  - mic dejun   bufet suedez 

 

Nota: 

http://www.sinditour.ro/
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- Accesul la serviciile incluse și serviciile conexe se face doar în baza brățărilor de acces 

(nedetașabile, netransmisibile). 

In caz de anulare, avansul nu este returnabil. Pentru pachetele la tarif standard, se achita un 

avans de 50% in termen de 5 zile de la data  rezervării, diferența se achita cu 30 de zile înainte 

de check-in.  
 

 

    

 

 

 

 

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. 
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HOTEL:  Diana Resort 3* 

Statiune: Baile Herculane 

Craciun 2019: perioada 21-26 decembrie 
 

4/5 nopți ALL INCLUSIVE 
5 nopți loc în 

apartament 

loc in family loc în 

dublă *** 

single *** copil 5-11,99 

ani fără pat 

suplimentar 

copil 5-11,99 

ani cu pat 

suplimentar 

Tarif 1.629 lei 1.409 lei 1.080 lei 1.739 lei 430 lei 531 lei 

4 nopți loc în 

apartament 

loc in family loc în 

dublă *** 

single *** copil 5-11,99 

ani fără pat 

suplimentar 

copil 5-11,99 

ani cu pat 

suplimentar 

Tarif 1.339 lei 1.159 lei 889 lei 1.429 lei 380 lei 480 lei 

 Obiceiuri tradiționale in Ajun de Crăciun  

 Mesele   bufet suedez (băuturi răcoritoare și alcoolice incluse) 

 Petrecere pentru copii – vizita lui Moș Crăciun 

 Program artistic pentru copii 

 Surpriză de Crăciun 

 Concert de colinde 

 Acces gratuit Diviana Spa 

21.12  - Cina de întâmpinare – sistem bufet suedez (sau intrare 22.12 pentru 4 nopți) 

22.12  - mic dejun   bufet suedez 

 - prânz bufet suedez 

 - Cina   bufet suedez 

23.12  - mic dejun   bufet suedez 

- prânz bufet suedez 

 - Cina   bufet suedez 

24.12  - mic dejun   bufet suedez  

 - prânz bufet suedez 

            - Cina speciala  

25.12  - mic dejun   bufet suedez 

 - Prânz tradițional   bufet suedez  

            - Cina festiva  

26.12  - mic dejun   bufet suedez 

Nota: 

- Accesul la serviciile incluse și serviciile conexe se face doar în baza brățărilor de acces (nedetașabile, 

netransmisibile). 

În caz de anulare, avansul nu este returnabil. Pentru pachetele la tarif standard, se achita un avans de 

50% in termen de 5 zile de la data  rezervării, diferența se achita cu 30 de zile înainte de check-in.  

    

 
 

 

 
 
 
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. 

http://www.sinditour.ro/
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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. 

HOTEL:  Ferdinand 3* 

 Statiune: Baile Herculane 

Craciun 2019: perioada 23-26 decembrie 
 

Pachet 3 nopți 
 

Loc cameră dublă/sejur Camera single/sejur Loc Apartament/sejur 

750 lei/pers 930 lei/cameră 960 lei/pers 
 

Detalii pachet 

 Cazare: 3 nopti 

 23.12.2019 

 intrare cu cina, welcome drink 

 24.12.2019 

* mic dejun, pranz, cina tradionala romaneasca (Pomana porcului, vin, tuica, cozonac) 

* impodobirea bradului de Craciun, seara de colinde, cadouri sub brad pentru copii cuminti 

 25.12.2019 

 mic dejun, pranz, Cina festiva de Craciun 

 Atelier de  picture  pe ceramica cu tematica de Craciun  

 Seara Magica(show magie si dans) 

 Muzica LIVE ,tombola 

 26.12.2019 

 mic dejun, check out 

 

Mesele sunt in regim bufet suedez (exceptie mesele festive) si includ bautura casei, apa minerala/ 

plata si sucuri racoritoare. 

Copilul pana la varsta de 6 ani cazat in camera cu parintii beneficiaza de gratuitate la cazare si masa. 

Pentru participarea la cina tradionala si cina festiva, pentru copiii intre 6-14 ani se va percepe un 

supliment in valoare de 120 Ron/ persoana 

Copiii peste 14 ani au cost integral la cina traditionala si cina festiva: 240 Ron/ persoana. 

Voucher 15% la procedurile spa din oferta: masaje, impachetari corporale. 
 

Facilitati generale gratuite 

 Acces la piscina terapeutica cu apa termala sulfuroasa , sauna, sala de fitness, 

 Internet wireless atat in zona de lobby cat si in camera 

 Jocuri recreative (sah, rummy, table, carti, puzzle etc.) 

 

Suplimentar 

• Pat suplimentar (la cerere) 40 Ron/ zi  

• Mic dejun copii 6 -14 ani: 10 Ron/zi/persoana.  

• Mic dejun copii >14 ani: 20 Ron/zi/persoana. 

• Tarifele nu includ Taxa de statiune in cuantum de 1% din totalul tarifului de cazare pe 

sejur. Taxa de statiune se achita direct la Receptie in ziua sosirii. 
 

http://www.sinditour.ro/
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Pachet 4 nopți 
 

Loc cameră dublă/sejur Camera single/sejur Loc Apartament/sejur 

970 lei/pers 1210 lei/cameră 1250 lei/pers 
 

Detalii pachet 

 Cazare: 4 nopti 

 23.12.2019 

• intrare cu cina, welcome drink 

 24.12.2019 

* mic dejun, pranz, cina tradionala romaneasca (Pomana porcului, vin, tuica, cozonac) 

• * împodobirea bradului de Crăciun, seara de colinde, cadouri sub brad pentru copii cuminți. 

 25.12.2019 

• mic dejun, pranz, Cina festiva de Craciun 

• Atelier de  pictură pe ceramică cu tematică 

• Seara Magica (magie si dans) 

• Muzica  LIVE ,tombola 

 26.12.2019 

• mi dejun ,pranz , cina 

 27.12.2019 

• mic dejun, check out 

 

Mesele sunt in regim bufet suedez (exceptie mesele festive) si includ bautura casei, apa minerala/ 

plata si sucuri racoritoare. 

Copilul pana la varsta de 6 ani cazat in camera cu parintii beneficiaza de gratuitate la cazare si masa. 

Pentru participarea la cina tradionala si cina festiva, pentru copiii intre 6-14 ani se va percepe un 

supliment in valoare de 120 Ron/ persoana. 

Copiii peste 14 ani au cost integral la cina traditionala si cina festiva 240  Ron/ persoana. 

Voucher 15% la procedurile spa din oferta: masaje, impachetari corporale. 

 
Facilitati generale gratuite 

 Acces la piscina terapeutica cu apa termala sulfuroasa , sauna, sala de fitness, 

 Internet wireless atat in zona de lobby cat si in camera 

 Jocuri recreative (sah, rummy, table, carti, puzzle etc.) 

 

Suplimentar 

• Pat suplimentar (la cerere) 40 Ron/ zi  

• Mic dejun copii 6 -14 ani: 10 Ron/zi/persoana.  

• Mic dejun copii >14 ani: 20 Ron/zi/persoana. 

• Tarifele nu includ Taxa de statiune in cuantum de 1% din totalul tarifului de cazare pe 

sejur. Taxa de statiune se achita direct la Receptie in ziua sosirii. 
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Info Hotel:   
Strajuit de maiestuosul Hercules, la marginea padurii, hotelul ,,Ferdinand" ofera oaspetilor sai 

conditii de cazare excelente, baza de tratament si piscina cu apa termala, deschisa inclusiv in 

weekend, o superba gradina de vara, miniclub pentru copii, sala de conferinta, sala de fitness si 

parcare supravegheata video. Prin modul in care este amenajat si dotat, precum si prin 

amplasament, hotelul ofera conditii optime pentru grupuri organizate, atat pentru turism, cat si 

pentru afaceri. 

 

Camere:Hotel Ferdinand dispune de 53 de camere amenajate confortabil, totalizand 106 locuri: 

5 apartamente cu paturi matrimoniale si canapea extensibila in zona de living,18 camere duble 

cu paturi matrimoniale,30 camere duble cu paturi separate, care se pot unifica la cerere. 

 Toate camerele sunt dotate cu: minibar, uscator de par, sistem de ventilatie, televiziune prin 

cablu, telefon cu acces international si au acces la internet wireless. 

Fitness/Wellness/Sport:piscina acoperita -piscina terapeutica, baza tratament, sala fitness, 

sauna, jacuzzi, solar. 
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HOTEL:  Sara's Sons 3* 

 Statiune: Baile Herculane 

Craciun 2019: perioada 21-28 decembrie 
 

 Sejur 3 nopti / 4 zile 

 Pachet in camera dubla Hostel    500 lei/persoana 

 Pachet in camera dubla Hotel      600 lei/persoana 

 

 Sejur 4 nopti / 5 zile 

 Pachet in camera dubla Hostel    600 lei/persoana 

 Pachet in camera dubla Hotel      720 lei/persoana 

 

 Sejur 5 nopti / 6 zile 

 Pachet in camera dubla Hostel    700 lei/persoana 

 Pachet in camera dubla Hotel      840 lei/persoana 

 

 Sejur 6 nopti / 7 zile 

 Pachet in camera dubla Hostel    800 lei/persoana 

 Pachet in camera dubla Hotel      960 lei/persoana 
 

Pachetul de servicii include :  

-3, 4, 5 sau 6 nopti de cazare in camera double; 

- demipensiune 50 lei/zi/persoana ; 

- masa festiva de Craciun (25.12. 2018)  

- accesul la piscina interioara, sala de fitness. 

 

Capacitate de cazare : 120 locuri. 

Tarife pentru copii : 

- pana la 10 ani , gratuitate la cazare in camera cu 2 adulti,fara pat suplimentar ; 

- pana la 14 ani, achita 50% din valoarea pachetului pentru adulti( pat suplimentar, mic dejun,meniu 

special pentru copii in ziua de Craciun). 

Tarifele contin contravaloarea serviciilor si TVA. 

 

    

 

 
 

 

  

http://www.sinditour.ro/


  

 

 

28 

 

 

 

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 Olanesti 

HOTEL:  Olanesti 3* 

Statiune: Băile Olănești 

Craciun 2019: perioada 24-26 decembrie 
 

 650 lei/persoană/sejur – camera dublă  

 860 lei/persoană/sejur – camera single 
 

Oferta include: 

 Cazare 2 nopti cu mic dejun 

 24-25.12.2019 plimbare cu trasura 

 Cina ajun 

 Muzica Dj  

 25.12.2019 Pranz si Cină Specială Crăciun 

 Moș Crăciun și animatori la locul de joacă 

 
Facilități copii 

 Până la 3 ani un copil gratuitate la cazare, fără acordare de pat suplimentar și servicii 

de masa; 

 Optional buget pentru cadou 50 lei/copil; 

 Intre 3 și 12 ani achita 400 lei/copil masa și pat suplimentar 

 Un copil peste 12 ani este considerat adult 

 Al doilea copil între 3 și 12 ani achita 200 lei masa 

    

  

 

 
 

Hotelul Olăneşti din Băile Olăneşti oferă cazare de 3 stele cu un centru de tratament medical şi un bar 

cu apă minerală. Facilităţile acestei proprietăţi includ un restaurant, o recepţie deschisă non-stop şi un 

club pentru copii. Există WiFi gratuit şi un depozit de bagaje. 

În fiecare dimineaţă este disponibil un mic dejun continental sau à la carte. Restaurantul hotelului 

este specializat în bucătăria locală. 

Călimăneşti este la 22 km de hotelul Olăneşti, iar Râmnicu Vâlcea se află la 20 km. Cel mai apropiat 

aeroport este Aeroportul Internaţional din Sibiu, situat la 107 km de proprietate. 
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HOTEL:  President 3* 

Statiune: Băile Olănești 

Craciun 2019: perioada 26-29 decembrie 
 

 690 lei/persoană/sejur – camera dublă standard 

 755 lei/persoană/sejur – camera dublă deluxe 
 

Oferta include: 

 Trei nopti de cazare in  camera dubla standard/deluxe 

 Pensiune completa meniu fix  ( Cina in data de 23 Decembrie, Mic Dejun, Dejun si Cina in 

data de 24 si 25 Decembrie, Mic dejun in data de 26 Decembrie) 

 Masa traditionala in ziua de Craciun cu Cina Festiva 

 In seara de Craciun organizam Petrecere, concurs de dans si tombola cu premii surpriza 

 Mos Craciun va vizita toti copiii cuminti si le va oferi surprize 

 Acces la piscina, sauna, jacuzzi si sala de fitness pe tot parcursul sejurului. 

 
Noptile in plus de cazare se tarifeaza cu 135 lei/noapte/camera  

Rezervarea este valabila dupa achitarea unui avans de minim 30% din valoarea serviciilor, avans ce nu se 

returneaza in cazul anularii rezervarii. Pachetele trebuiesc achitate integral pana la data de 30 Noiembrie 

2019. 

 Copiii sub 6 ani beneficiaza de gratuitate la cazare si acces SPA, fara a solicita pat pliant.  

 Copiii peste 6 ani achita 40 lei/zi/copil si beneficiaza de pat suplimentar si acces la SPA, masa nu 

este inclusa in acest pret.   

La receptie in momentul cazarii se va prezenta un act de identitate al copilului, certificate de nastere sau 

buletin in original, sau copie. 

 La pachetul de Craciun, pretul meselor pentru copii este de 350 lei/pachet, sau daca se doreste 

doar Cina Festiva pretul este de 120 lei/copil. 

 

Pentru copii la cinele festive se va amenaja un loc special in sala mica de restaurant a hotelului.  Parintii care 

doresc  un loc pentru copil la aceeasi masa cu dumnealor in cadrul cinelor festive, vor trebui sa achite 

contravaloarea cinei respective pentru copil, altfel copilul va beneficia de loc in restaurantul mic, unde este 

amenajat  specil  pentru copii. 

Ca data de check in pentru Pachetul de Craciun se poate opta pentru 23 sau 24 Decembrie. 

Camerele deluxe sunt dotate cu  halate de baie, camerele standard nu dispun de halate de baie si nici nu exsita 

posibilitatea inchirierii. 

 

    

  

 

 

  

http://www.sinditour.ro/


  

 

 

30 

 

 

 

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 

 

Balvanyos 

HOTEL:  Balvanyos 4* 

Statiune: Vama, Bucovina 

Craciun 2019: perioada 26-29 decembrie 
 

LATE CHRISTMAS: ZIUA INTRĂRII: joi 
 

 

Pachetul include: 

 Cazare cu mic dejun 

 Masă în regim de demipensiune 

 Acces la circuitul termal din Grand Santerra Spa (piscine, saune, baie cu aburi, salină) 

 27 decembrie - plimbare cu sania trasă de cai 

 27 decembrie - Pool Party with welcome drink 

 28 decembrie - întâlnire cu Moș Crăciun, cu daruri pentru copiii până în 14 ani 

 28 decembrie - Silent Party 

 Facilității incluse: 

 Kids Club în zilele de 27 și 28 decembrie în intervalul 10:00 - 19:00 

 Parcare 

 Wifi 

 Vizită la miniferma noastră de animale 

 Drumeții montane la atracțiile turistice din zonă, cu ghidul resortului (în caz de vreme 

favorabilă) 

 

 Copiii până la 6 ani care stau în cameră cu părinții, fără pat supli,mentar, beneficiază de 

gratuitate la cazare și mic dejun.  

 Copiii între 6 -14 ani care stau în cameră cu părinții plătesc 50% din tariful pachetului. 

 Copiii cazați în cameră separată de părinți plătesc tariful integral 

 Extra cost pentru loc în cameră single: 480 euro / sejur / pers. 
 

    

 

  

Tip cameră Suprafată Pachet 3 nopți 

  

Twin sau Queen standard 22 - 26 mp 2350 lei/persoană 

Twin sau Queen superior 30 - 36 mp 2585 lei/persoană 

Junior suite 40 - 45 mp 2585 lei/persoană 

http://www.sinditour.ro/
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Bazna 

Pensiunea:  Casa Bazna 3* 

 Statiune: Bazna, Transilvania 

Craciun 2019: perioada 23-27 decembrie 
 

Camera Data 
plecare 

Nr. 
nopti 

Pret 
Adult 

loc in Camera Dubla Economy (All Inclusive) 23.12.2019 4 800 lei 

loc in Camera Dubla Economy (All Inclusive) 24.12.2019 3 615 lei 

 
 

Camera 
Data 

plecare 

Nr. 

nopt

i 

Pret 

Adult 

Pret Copil 

2- 11.99 Ani 

Pret Al 2-lea 

copil 2 - 11.99 
Ani 

Pret Al 3- 

lea Adult 

loc in Camera Dubla 

Superior (All Inclusive) 
23.12.2019 4 

900 lei 
225 lei 455 lei 680 lei 

loc in Camera Dubla 

Superior (All Inclusive) 
24.12.2019 3 

760 lei 
190 lei 380 lei 570 lei 

 
Camera Data 

plecare 
Nr. 
nopti 

Pret 
Adult 

loc in Camera Single Superior (All Inclusive) 23.12.2019 4 1370 lei 

loc in Camera Single Superior (All Inclusive) 24.12.2019 3 1240 lei 

Concept All Inclusive: 

Mic dejun, pranz, cina, gustari intre mese, bauturi (apa minerala, sucuri, bere draft, vinul casei) 

in intervalul 11:00 - 23:00. 

 

Servicii incluse 

- Vizita lui Moș Crăciun și surprize pentru copii (Inclus) 

- Cazare 3 sau 4 nopti cu All Inclusive (Inclus) 

- Cina festiva de Craciun cu open bar (Inclus) 

- Concert de orga in Biserica fortificata din Bazna (Inclus) 

- Plimbare cu caruta la biserica fortificata din Boian (Inclus) 

- Parcare si internet Wi-Fi gratuit (Inclus) 

 

CONDITII DE PLATA: 

- La inscriere se achita un avans minim de 30% din valoarea totala a pachetului, nerambursabil in caz 

de anulare 

- Diferenta de 70% se achita cu cel putin 30 de zile inainte de data inceperii excursiei 

CONDITII DE ANULARE: 

- 30% penalizare pentru anularea cu mai mult de 30 de zile inainte de plecare 

- 100% penalizare pentru anularea cu 30 – 0 zile inainte de plecare sau no show 

 
    

-  
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Localizare: in stațiunea Bazna din inima Transilvaniei. Facilități pensiune: 2 restaurante cu 

specific romanesc, recepție și bar deschis 24/7, parcare, Wi-Fi. Concept All Inclusive: toate 

mesele (mic dejun, pranz, cină), gustări intre mese, băuturi (apă minerală, sucuri, bere draft, 

vinul casei) in intervalul 11:00 – 23:00. Facilități cameră economy: situată la mansardă, pat 

matrimonial sau twin, baie proprie (cabină de duș), uscător de păr, TV. Facilități cameră 

superior: pat matrimonial sau twin, baie proprie (cabină de duș), uscător de păr, mobilier 

modern, canapea extensibilă, TV LCD, minibar și balcon. Capacitate cameră economy: 2 adulti. 

Capacitate cameră superior: 2 adulti + 2 copii (varstă maximă implinită – 11 ani)/ 3 adulți. 
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Borsec 

VILA:  Montana 4 * 

 Statiune: Borsec 

Craciun 2019: perioada 23-26 decembrie 
 

 1500 lei camera dubla pentru 2 persoane cu mic 

dejun bufet. 

 Vila Montana ofera doar cazare(3nopți)  si  mic dejun. 
 Pat suplimentar 50 lei / noapte. 
 Micul dejun 35 lei / persoana 
 Mic dejun pentru copiii pana in 14 ani , 15 lei / persoana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Va putem pune la dispozitie bucataria pentru oaspeti dotata cu aragaz , 1 frigider, 

gratar, mese si bancute. Accesul la bucatarie se face prin exteriorul vilei. 

Vila Montana se află în Borsec, la 3,8 km de Speranţa, şi oferă facilităţi de grătar. 

Pensiunea pune la dispoziţie o grădină şi o terasă. Oferă acces gratuit la internet WiFi 

şi o recepţie cu program nonstop. 

Unităţile de cazare ale pensiunii sunt dotate cu TV cu ecran plat cu canale prin satelit. 

Camerele au baie privată cu duş, iar unele camere de la Villa Montana au balcon. 

Camerele includ şi birou. 
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Brașov 

Hotel: Q  3* 

 Statiune: Brașov 

Craciun 2019: perioada 23-27 decembrie 
 

TIPURI DE 

CAMERE 

SEJUR 3 NOPTI/ 

2 PERSOANE 

SEJUR 4 NOPTI/ 

2PERSOANE 

CAMERA DUBLA 1560 ron 1872 ron 

 Pachetul include: demipensiune ,TVA. 

 Ansamblul de dansuri populare vor destinde atmosfera. 

 In data de 24 Decembrie – Pomana Porcului , vin fiert , tuica fiarta , 

obiceiuri de Craciun. In ziua de Craciun pranz traditional cu Muzica Live. 

 

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 250 ron/sejur. 

 Pentru copiii intre 7 si 12 ani se achita 400 ron/sejur, iar copiii cu varsta peste 12 

ani si adultii achita 550 ron. 

 

Oferta este valabila pana la data de 01.10.2019 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. 

 
    

 

 

 

Hotel Q Brasov este amplasat intr-o zona centrala si linistita a orasului, cu patrimoniu 

turistic imens si bogat, la numai cateva minute atat de Gara Brasov cat si de centrul vechi al 

orasului, unde veti beneficia de una dintre cele mai bune oferte de cazare din Brasov. 

 

Hotelul intampina nevoile dumneavoastra de cazare, fiind singurul hotel din Brasov ce 

ofera servicii de 4 stele, dar mentinand planul tarifar de 3 stele. Va asteptam intr-o structura 

noua, moderna cu o capacitate de 46 de camere, dotate conform standardelor europene.  

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

 Statiune: Brașov 

Craciun 2019: perioada 23-26 decembrie 

 Cameră dublă confort 3*, 353 lei/noapte 
 Cameră dublă deluxe 4*,  465 lei/noapte 
 Cameră dublă executive 4*, 635 lei/noapte 
 Duplex Suite 4*, pentru 2 adulti + 2 copii sau 3 adulti,  823 

lei/noapte 
 Sejurul minim este de 2 nopți.   
 Pentru rezervări se va achita un avans de 50% la data rezervării urmând ca diferența să fie 

achitată până la data de 01.11.2019. Avansul achitat nu se restituie în cazul anulării rezervării. 
 Petrecerea de Crăciun din ziua de 24 decembrie se vor desfășura la Resort Ambient, aflat în 

imediata vecinătate și are tariful de 310 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. 

Pentru oaspeții cazați în Brașov se asigură transport dus – întors (25 lei/pers). 
 

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 . 

Locația ideală unde cei mici pot să participe la împodobirea bradului, pot să-l întâlnească 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. Nu vor lipsi colindătorii din zonă, dansurile populare și DJ,  care vă vor cânta și încânta 

cu portul și cu tradițiile românești. 
 

    

  

 

 

 
 

 

 

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 şi celor mai mici detalii, pentru a vă 

asigura un sejur de neuitat. 
 

  

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

 Statiune: Brașov 

Craciun 2019: perioada 23-26 decembrie 

 
 Cameră dublă standard 3*, tarif 325 lei/noapte 

 Apartament 3*, dormitor + living, 3 persoane, tarif  425 lei/noapte 

 

 Sejurul minim este de 2 nopti.   
 Pentru rezervări se va achita un avans de 50% la data rezervării urmând ca diferența să fie achitată 

până la data de 01.11.2019. Avansul achitat nu se restituie în cazul anulării rezervării. 

 Petrecerea de Crăciun din ziua de 24 decembrie se vor desfășura la Resort Ambient, aflat în 

imediata vecinătate și are tariful de 310 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. 

 Pentru oaspeții cazați în Brașov se asigură transport dus – întors (25 lei/pers). 

 

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 .  

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. Nu vor lipsi colindătorii din zonă, dansurile populare și DJ,  care vă vor cânta și încânta cu 

portul și cu tradițiile românești. 

 

    

  

 
 

 

 
 

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 si 

bar.  

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

 Statiune: Brașov 

Craciun 2019: perioada 23-26 decembrie 

 
 Cameră dublă standard 3*, tarif 260 /noapte 

 Apartament 3*, dormitor + living, 3 persoane, tarif 310 lei /noapte 
 

 Sejurul minim este de 2 nopți.   
 Pentru rezervări se va achita un avans de 50% la data rezervării urmând ca diferența să fie achitată 

până la data de 01.11.2019. Avansul achitat nu se restituie în cazul anulării rezervării. 

 Petrecerea de Crăciun din ziua de 24 decembrie se vor desfășura la Resort Ambient, aflat în 

imediata vecinătate și are tariful de 310 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. 

 Pentru oaspeții cazați în Brașov se asigură transport dus – întors (25 lei/pers). 
 

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 6 euro/persoană/zi. 

 

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. Nu vor lipsi colindătorii din zonă, dansurile populare și 

DJ,  care vă vor cânta și încânta cu portul și cu tradițiile românești. 
 

    

  

 

 

 

Residence Ambient oferă unităţi de cazare confortabile cu servicii hoteliere şi 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 

şi accente moderne. 

  

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

 Statiune: Cristian, Brașov 

Craciun 2019: perioada 23-26 decembrie 
 

 Cameră dublă standard 5*, tarif  520 lei/noapte 
 Cameră dublă executive 5*, tarif 588 lei/noapte 
 Apartament Duplex Suite 5*, dormitor + living, 3 persoane, tarif  658 lei/noapte 

 Apartament Suite 5*, dormitor + living, 2 adulti + 2 copii , tarif  729 lei/noapte 

 

Sejurul minim este de 3 nopți.   
 Pentru rezervări se va achita un avans de 50% la data rezervării urmând ca diferența să fie 

achitată până la data de 01.11.2019. Avansul achitat nu se restituie în cazul anulării rezervării. 

 Petrecerea de Crăciun din ziua de 24 decembrie se vor desfășura la Resort Ambient, aflat în 

imediata vecinătate și are tariful de 310 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. 
 

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. Nu vor lipsi colindătorii din zonă, dansurile populare și muzică live respectiv DJ,  care 

vă vor cânta și încânta cu portul și cu tradițiile românești. 

    

  

 

 

 
 

 

 

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 şi halate de baie. Există şi un uscător de rufe. Camerele au 

vedere la munte. 

La Conacul Ambient veți găsi un teren de sport multifuncţional, o masă de snooker şi facilități de tenis de masă. Sunt disponibile 

de asemenea săli de conferinţe, un lounge comun şi 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.resortambient.ro/
http://www.hotelambient.ro/partners/
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Bran 

Vila: Club Vila Bran 3* 

Statiune: Bran 

Craciun 2019: perioada 23-26 decembrie 
 

 
In zilele din cadrul pachetului 

de Craciun, va invitam la: 

- spectacole cu foc de tabara, 

muzica folk si vin fiert  

- concerte, petreceri, foc de 

artificii;  

- piesa de Teatru pentru copii; 

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 si Zona Arctica. 

- zona SPA cu sauna umeda, 

sauna uscata si camera de 

relaxare,1 complex cu piscina 

interioara cu 2 jacuzzi-uri, 

sauna umeda si uscata, salina 

incalazita – 40 grade, piscina 

pentru bebelusi, loc de joaca 

pentru copii, sala de fitness si 

mese de ping pong, sala de 

jocuri (sah, table, sjoelen, mini 

- bowling, air - hockey, biliard, 

bank-shot), echitatie in manej 

(cal, ponei), tir cu arcul, darts, 

teren de fotbal, locuri de joaca 

pentru copii (interior si 

exterior), Clubul Copiilor, parc 

natural, parc istoric (cu statui 

de regi si domnitori). 

 

Echipa de Animatie Club Vila 

Bran va organiza pe parcursul 

sejurului, concursuri si jocuri, atat pentru adulti, cat si pentru copii; Parada Mascotelor; scenete cu Mascote; discoteca pentru cei mici; 

petreceri cu baloane si  

face-painting.  

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

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

TARIFE LEI /pers adulta/ Pachet  

Pachet 1 Pachet 2 

  

A B A B 

Vila Bran 2 Cam 1 – 4  
1520 1420 1300 1200 

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

  Vila Bran 2 Cam 5
#
 

1720 1620 1500 1400 

  Vila Bran 3 Cam 3
#
 

Vila Bran 4 Cam 1 – 4 

Vila Bran 6  Cam 1 – 4, 5
#
, 6

#
  

Vila Bran 9  Cam 1 – 4, 5
#
, 6

#
 

Vila Bran 3 Cam 8
#
 

1960 1860 1740 1640 

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 1 
Cam 1

#
 –  3

#
,4, 5

#
 –  7

#
, 

8, 9
#
 –  11

#
, 12 

2060 1960 1840 1740 

APARTAMENTE 

  Vila Bran 1 Apt 1, 2 

2360 2260 2140 2040 
  Vila Bran 3 Apt 1 

  Vila Bran 6 Apt 1 

  Vila Bran 9 Apt 1, 2 

  Casa Taraneasca Apt 1 – 5  

2520 2420 2300 2200   Vila Bran 10 Apt 1 – 3  

  Vila Bran 11 

Apt 1 

Apt 2 2700 2600 2480 2380 

Apt 3 
2610 2510 2390 2290 

  Vila Bran 7 Apt 1, 2 

  Micul Castel Vila Bran Cam 1, 2 1720 1620 1500 1400 

  Micul Castel Vila Bran Apt 1, 2 2520 2420 2300 2200 

  Casuta Scufitei Rosii, Casuta lui Bambi 3600 3500 3380 3280 

http://www.sinditour.ro/
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   -      urmatoarele 30 de camere rezervate din pachetul de 90 de camere, beneficiaza de o reducere de 15% ! 

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

 

Pachetul nr 1 include: 

- Cazare 4 nopti; 

- Masa festiva de Craciun in data de 24 decembrie, la cina; 

- 360 lei in contul camerei, contravaloare ce poate fi folosita doar in restaurantul principal, Stana Traditionala, 

pentru consumatie de mancare si bauturi alcoolice sau nealcoolice. Aceasta suma nu poate fi folosita la alte puncte 

de vanzare din cadrul Club Vila Bran, ca de exemplu: piscine, sala de jocuri, barul de langa terenul de tenis nr 1, 

etc. Aceasta suma nu poate fi folosita la magazinul de suveniruri, la cel de articole de uz curent din receptie sau 

pentru tigari.  

 

Turistii care opteaza pentru Pachetul nr 1, beneficiaza la consumarea celor 360 lei inclusi in pachet ca si cont 

camera, de o reducere de 15% fata de preturile afisate in meniul restaurantului. Astfel, de cei 360 lei vor achizitiona 

din restaurant produse in valoare de cca 423,5 lei. 

!!! Daca suma inclusa in fisa cont (ex: 360 lei/adult) nu se consuma in zilele pachetului, atunci suma respectiva se 

pierde. Aceasta nu poate fi returnata sau reportata, intrucat reducerea de 15% se acorda doar pentru consumatia 

minima/pachet specificata in oferta.  

 

In cazul in care turistii care opteaza pentru Pachetul 1, doresc sa prelungeasca sejurul de la 4 nopti la mai 

multe, se vor aplica tarifele de cazare aferente (pentru noptile extra sejur Craciun) si este obligatoriu a se lua 

fisa cont si pentru noptile extra pachetului de Craciun. 
 

Pachetul nr 2 include: 

- Cazare 4 nopti; 

- Masa festiva de Craciun in data de 24 decembrie, la cina; 

 
NOTA: LA  EFECTUAREA  UNEI  REZERVARI  NU  SE  POT  COMBINA  PACHETELE. 

Rezervarea se efectueaza pentru toate persoanele, adulti si copii, incluse in rezervare, fie pentru Pachetul 1, fie pentru 

Pachetul 2. 

 

Masa Festiva de Craciun va fi rezervata in restaurant conform specificatiei din oferta: 

– la Etajul 1 al Restaurantului (etajul cu scena unde au loc concertele, exclusiv foisor) 

– la Etajul 2 al Restaurantului, la Parter sau in foisorul de la etajul 1 

Masa festiva de Craciun se desfasoara la Restaurantul principal – Stana Traditionala.  Meniul acesteia este stabilit 

de catre administratia Club Vila Bran. Ora de servire a mesei festive de Craciun este 19.00. 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; 

 

-5,99 ani, la data sejurului – 4 nopti de cazare (fara pat suplimentar) si meniu la masa festiva de Craciun  

Pachet 1 – sector A – 4 nopti de cazare + masa festiva de Craciun si 180 lei fisa cont – 540 lei/copil 

Pachet 1 – sector B - 4 nopti de cazare + masa festiva de Craciun si 180 lei fisa cont – 490 lei/copil 

La Pachetul nr 1, beneficiaza la consumarea celor 180 lei inclusi in pachet ca si cont camera, de o reducere de 

15% fata de preturile afisate in meniul restaurantului. Astfel, de cei 180 lei vor achizitiona din restaurant 

produse in valoare de cca 211.76 lei.  
 

Pachet 2 – sector A – 4 nopti de cazare + masa festiva de Craciun – 420 lei/copil 

Pachet 2 – sector B - 4 nopti de cazare + masa festiva de Craciun – 370 lei/copil 

 

http://www.sinditour.ro/
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-5,99 ani, la data sejurului - 4 nopti de cazare (cu pat suplimentar, daca spatiul camerei permite, decizia 

administratiei Club Vila Bran) si meniu la masa festiva de Craciun 

Pachet 1 – sector A – 4 nopti de cazare + masa festiva de Craciun si 180 lei fisa cont – 670 lei/copil 

Pachet 1 – sector B - 4 nopti de cazare + masa festiva de Craciun si 180 lei fisa cont – 620 lei/copil          

 

La Pachetul nr 1, beneficiaza la consumarea celor 180 lei inclusi in pachet ca si cont camera, de o reducere de 

15% fata de preturile afisate in meniul restaurantului. Astfel, de cei 180 lei vor achizitiona din restaurant 

produse in valoare de cca 211.76 lei.      
 

Pachet 2 – sector A – 4 nopti de cazare + masa festiva de Craciun – 550 lei/copil 

Pachet 2 – sector B - 4 nopti de cazare + masa festiva de Craciun – 500 lei/copil 

 

-13,99 ani, la data sejurului – 4 nopti cazare cu pat suplimentar, daca spatiul camerei permite (decizia 

administratiei Club Vila Bran) si meniu la masa festiva de Craciun 
Pachet 1 – sector A – 4 nopti de cazare + masa festiva de Craciun si 180 lei fisa cont – 770 lei/copil 

Pachet 1 – sector B - 4 nopti de cazare + masa festiva de Craciun si 180 lei fisa cont – 695 lei/copil 

La Pachetul nr 1, beneficiaza la consumarea celor 180 lei inclusi in pachet ca si cont camera, de o reducere de 

15% fata de preturile afisate in meniul restaurantului. Astfel, de cei 180 lei vor achizitiona din restaurant 

produse in valoare de cca 211.76 lei.     
 

Pachet 2 – sector A – 4 nopti de cazare + masa festiva de Craciun – 650 lei/copil 

Pachet 2 – sector B - 4 nopti de cazare + masa festiva de Craciun – 575 lei/copil 

 

14 ani –17,99 ani, la data sejurului – 4 nopti cazare cu pat suplimentar, daca spatiul camerei permite 

(decizia administratiei Club Vila Bran) si meniu la masa festiva de Craciun 
Pachet 1 – sector A – 4 nopti de cazare + masa festiva de Craciun si 270 lei fisa cont – 960 lei/copil 

Pachet 1 – sector B - 4 nopti de cazare + masa festiva de Craciun si 270 lei fisa cont – 860 lei/copil 

La Pachetul nr 1, beneficiaza la consumarea celor 270 lei inclusi in pachet ca si cont camera, de o reducere de 

15% fata de preturile afisate in meniul restaurantului. Astfel, de cei 270 lei vor achizitiona din restaurant 

produse in valoare de cca 317.64 lei.  

 

Pachet 2 – sector A – 4 nopti de cazare + masa festiva de Craciun – 760 lei/copil 

Pachet 2 – sector B - 4 nopti de cazare + masa festiva de Craciun – 660 lei/copil 

 

de la 18 ani, la data sejurului – 4 nopti cazare cu pat suplimentar. daca spatiul camerei permite (decizia 

administratiei Club Vila Bran) si meniu la masa festiva de Craciun 
Pachet 1 – sector A – 4 nopti de cazare + masa festiva de Craciun si 360 lei fisa cont – 1230 lei/adult 

Pachet 1 – sector B - 4 nopti de cazare + masa festiva de Craciun si 360 lei fisa cont – 1130lei/adult 

Turistii care opteaza pentru Pachetul nr 1, beneficiaza la consumarea celor 360 lei inclusi in pachet ca si cont 

camera, de o reducere de 15% fata de preturile afisate in meniul restaurantului. Astfel, de cei 360 lei se vor 

achizitiona din restaurant produse in valoare de cca 423,5 lei. 
 

Pachet 2 – sector A – 4 nopti de cazare + masa festiva de Craciun – 1010 lei/adult 

Pachet 2 – sector B - 4 nopti de cazare + masa festiva de Craciun – 910 lei/adult 

 

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 (0-13,99 

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

 Plati 
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 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 1 

decembrie 2019, 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. 

 

 

 

 

 

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. 

Nu ne facem raspunzatori pentru neseriozitatea artistilor/trupelor, in caz de anulare/intarziere la 

evenimentele programate Club Vila Bran. 

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 acestuia si a insotitorilor. 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 

Craciun 2019: perioada 21-27 decembrie 
 

Pachet 6zile / 5nopti 

Perioada: 21.12.2019-26.12.2019 sau 22.12.2019-27.12.2019 
 

HOTEL WOLF 1 *** 

 Receptie : 3490 lei / pachet / camera dubla  
 

HOTEL WOLF 2 **** 

 Receptie : 3990 lei / pachet / camera dubla  

 Receptie : 4640 lei / pachet / apartament (2 adulti)  
Pentru a 6- a noapte de cazare – reducere 50 % din tariful de receptie 

Tarif rezervari timpurii:  

* rezervarile efectuate si achitate integral pana la data de 30 septembrie 2019 beneficiaza de o 

reducere de 15% din tarif;  

* rezervarile efectuate si achitate integral pana la data de 15 octombrie 2019 beneficiaza de o 

reducere de 10% din tarif; 

 

Tariful include:  

 5 nopti cazare cu Demipensiune (Mic Dejun+ Cina in sistem bufet suedez)  

  Impodobirea Bradului si sosirea lui Mos Craciun in seara de ajun  

 Miniconcert de colinde  

 Taierea porcului si pomana porcului cu foc de tabara si muzica populara  

  Pranz festiv in ziua de Craciun  

  Muzica live in fiecare seara  

 petreceri pentru copii cu concursuri, face-painting, animatie,clowni,parada mascotelor , 

surprize...  

  loc de joaca pentru copii interior & exterior  

 cinema pentru copii  

  plimbari cu sania (in functie de conditiile meteo)  

 derdelus amenajat special (in functie de conditiile meteo)  

 tiroliana  

 card nominal 10% discount la toate celelalte mese servite in restaurantul Taverna Lupilor 

(altele decat cele incluse in pachet);  

 card nominal 10% discount la clubul bowling (6 piste de bowling)  

 Accesul nelimitat la Centrul SPA in incinta Hotelului Wolf 2**** ( beneficiati de accesul 

la piscina pe perioada sejurului,2 saune uscate,1 sauna umeda,1 jacuzzi)  

 parcare,supraveghere video 24h/24h  

 

                                                      
1
 Se accepta animale de companie (30 lei/zi) 
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Alte servicii disponibile (contra cost)  

-up in incinta Hotelului Wolf 2**** (detalii pentru tarife si programari 

la receptia hotelului).  

 

 

Facilitati copii cazati in camera cu 2 adulti  

-7 ani :beneficiaza de gratuitate la cazare si micul dejun fara pat suplimentar  

sau cu pat suplimentar la tariful de:  

400 lei / copil / sejur-tarif receptie  

 

Masa contra cost daca se solicita meniu:  

300 lei / copil /sejur-tarif receptie  

 

- 14 ani v or achita :  

870 lei / sejur-tarif receptie  

Pat suplimentar inclus  

 

mai mari de 14 ani vor achita:  

1040lei / sejur-tarif receptie  

Pat suplimentar inclus  

 

-7 ani beneficiaza de gratuitate la cazare ;daca se solicita meniu  

300 lei / copil / sejur- tarif de receptie 

-14 ani beneficiaza de gratuitate la cazare ;se achita doar masa:  

420 lei / copil / sejur- tarif de receptie  

 

540 lei / copil / sejur- tarif de receptie  

entru al 3-lea adult in apartament:  

1500 lei / adl / sejur- tarif de receptie  

Observatii:  

 

-un dormitor cu pat matrimonial, living cu canapea extensibila, 

baie.Capacitate: maxim 2 adulti si 2 copii (0-14 ani).  

-ul se face incepand cu ora 15:00h; Check out-ul pna la ora 11:00h  

Se accepta animale de companie (30 lei/zi)  

Craciun.Meniul acestora este stabilit de catre administratia Complexului Wolf;Orele de servire a 

meselor vor fi trecute in programul inmanat la cazare de catre receptiile hotelurilor;Repartizarea 

meselor in cadrul restaurantului se face in ordinea cronologica a platii avansului.  

procurate din afara complexului.  

inzapeziri sau diverse lucrari care ar putea cauza blocarea traficului rutier, alimentarea cu apa, gaz 

sau energie electrica.  

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.  

http://www.sinditour.ro/


  

 

 

45 

 

 

 

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 

 
La rezervare se achita un avans de 50% din valoarea serviciilor. Acesta se constituie ca o garantie 

a rezervarii si este nerambursabil. Restul de plata se face, pana la data de 01 decembrie 2019 In cazul 

rezervarilor timpurii plata se face pana la 30 septembrie 2019 sau 15 octombrie 2019.  

 

HOTEL WOLF 2 **** 

   

 

 

 

 

 

 

HOTEL WOLF 1*** 
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Bucovina 

Hotel: Best Western Bucovina 4* 

 Statiune: Gura Humorului, Bucovina 

Craciun 2019: perioada 23-27 decembrie 

ALL INCLUSIVE 
Tipuri de 

pachete 

/ADULŢI 

Detalii 

pachet 

Pachet de 

5 zile/ 4 

nopţi 

 Supliment cameră 

single preţ/lei /zi 

 Preţ/lei/persoană/loc în cameră dublă/sejur 

Clasic Camere cu 2 paturi ce pot fi unite, 

camere fară balcon, 

etajul 1-5 

1930  120 

Premium Camere matrimoniale sau cu 2 

paturi ce pot fi unite, camere 

cu balon, etajul 6-7 

2165  

Familly 

vip 

Camere matrimoniale interconectate 

cu camere single, camere fară balcon , 

etajul 4-5 şi 2 camere duble vip, 

camere cu balcon, vedere centrală, 

etajul 8 

2400  

De Luxe 4 garsoniere, camere cu balcon , vedere 

centrală, etajul 1-4 şi 2 apartamente, 

camere cu balcon , 

vedere centrală, etajul 8 

2540  

Zi adiţională pret/ lei/ loc în dublă/ zi/ cazare cu mic 

dejun inclus 

 165 

Pe toată perioada sejurului Dumneavoastră vă oferim acces GRATUIT la zona SPA, respectiv saună 

finlandeză, saună turcească , jacuzzi şi salină cu sare adusă de la Salina Praid. 
 

Tipuri de pachete 

/COPII 

Vârsta 3-13 ani 

Loc la masă Pachet de 

5 zile/ 4 

nopţi 

Preţ/ lei/ copil/sejur/ 

cazat în cameră cu 

părinţii 

Loc la masă în Restaurant cu 

părinţii 

1315 

Loc la masă în Restaurantul 

Copiilor - 

mezanin 

845 

Supliment cameră single, preţ/lei/ zi 120 

Zi adiţională pret/ copil/lei/zi 120 

Pentru copiii de până la 3 ani, cazaţi în camera parinţilor, serviciile de cazare şi masă sunt 

gratuite. 

Micul dejun, brunch-ul şi cinele copiilor, pe tot parcursul sejurului, vor fi organizate în 
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Restaurantul Copiilor situat la mezanin, lângă spaţiul de joacă, deci separat de părinţi. 

Acestea fiind zise, vă propunem un pachet de servicii ALL INCLUSIVE, în care băuturile 

vor curge din belşug, iar meniurile vor fi special pregătite atât pentru iubitorii de 

mâncăruri tradiţionale, cât şi pentru vegetarieni! 
Program adulţi: Program copii: 

  Luni, 23 decembrie 2019  

14,00 -18,00 Sosirea şi cazarea oaspeţilor 

 

18,00-21,30 Petrecere de Ignat – Pomana 

porcului – la “Mosia din Arinis” Ne vom incalzi 

alaturi de copii colindatori langa pirostrii in care 

vom avea vin rosu cu mirodenii, mamaliguta si 

pomana porcului din belsug, alaturi de alte bunatati 

traditionale de sezon: bulgari din branza de burduf, 

telemea de oaie, urda, sorici, jumari, slanina, carnati 

afumati, fasole batuta, salata boeuf. Băuturi 

tradiţionale incluse: afinată, palincă şi vin. 

 

 

18,00-21,30 Petrecere de Ignat – Pomana 

porcului – la “Mosia din Arinis”. Plimbare cu 

sania sau trasura trasa de ponei!!! 

  Marti, 24 decembrie 2019  

08,00-11,00 Mic dejun în Restaurantul "Casa 

cu Pridvor". 

11,00-15,00 Brunch cu muzică ambientală 

în Restaurantul "Casa cu Pridvor". 

 

10,30 -11,30 Atelier - „ Măşti din poveşti”. 

Fiecare copil îşi va personaliza câte o mască . 

12,00 – 17,00 

Opţional şi contra cost : Atelier de turtă dulce - fiecare familie îşi construieşte şi decorează 

propria casă din turtă dulce *** Preţ 90 lei/căsuţa 

SAU 

timp liber în hotel cu acces gratuit la saună finlandeză, saună turcească şi salină sau contra cost, 

masaje, electrostimulare, hidro aromaterapie, detoxifiere pe bază de ioni şi tratamente corporale. 

 

 

19,00-23,00 Cina bufet de Mos Ajun (cârnaţi de 

casă, jambon, tobă, chişca şi toate „roadele” 

porcului" ). Băuturi tradiţionale incluse: afinată, 

palincă, ţuică şi vinul casei. 

Asteptăm împreună cetele de colindatori şi pe 

nelipsitul Moş Crăciun încărcat de cadouri. 

Program artistic live. Formaţia Rekord 

18,00 -19,00 Atelier creativ - "Braduţii din 

Bucovina" Copiii vor confecţiona şi împodobi brazi 

din tiul. 

 

19,00 -20,00– Cina în restaurantul 

copiilor – Mezanin 

 

21,00 -23,00 Petrecerea copiilor după sosirea lui 

Moş Crăciun la mezanin . Program de animaţie cu 

jocuri şi concursuri interactive 

  Miercuri, 25 decembrie 2019  

http://www.sinditour.ro/
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08,00-11,00 Mic dejun în Restaurantul "Casa 

cu Pridvor". 

11,00-15,00 Brunch de Crăciun cu muzică 

ambientală în Restaurantul "Casa cu Pridvor". 

Băuturi alcoolice incluse 

 

10,30 -11,30 Atelier creativ – ,,Păpuşi din mănuşi'' 

Copiii vor confecţiona păpuşi de mână din mănuşi. 

Opţional şi contra cost: 14,00-18,00 Plimbare cu vestita Mocaniţă cu aburi şi Muzeul Oului 

de la Moldoviţa 

SAU 

timp liber în hotel cu acces gratuit la saună finlandeză, saună turcească şi salină sau contra cost, 

masaje, electrostimulare, hidro aromaterapie, detoxifiere pe bază de ioni si tratamente corporale 

19,00-01,00 Cina festivă de Crăciun cu program de 

colindători şi muzică tradiţională live -Călin Brateanusi 

Formaţia Rekord . Băuturi tradiţionale şi internaţionale 

incluse: afinată, palincă, ţuică, vinul casei, vodcă, whisky, 

gin, etc. 

 

Invitata serii va fi o renumita interpretă de muzică populară 

din Bucovina. 

18,00 -19,00 Atelier creativ - “Desenăm 

iarna pe sticlă” In cadrul acestui atelier vom 

învăţa tehnica picturii pe sticlă. 

 

19,00-20,00 – Cina în restaurantul copiilor 

– Mezanin 

 

20,00 -00,00 Petrecerea copiilor de 

Sărbătoarea Crăciunului cu animatorii 

noştri - mezanin 

  Joi, 26 decembrie 2019  

08,00-11,00 Mic dejun în Restaurantul "Casa cu 

Pridvor". 

11,00-15,00 Brunch cu muzică ambientală în Restaurantul 

"Casa cu Pridvor". 

 

10,30 -11,30 Atelier creativ “Covor 

traditional” 

În cadrul acestui atelier copiii vor ţese un 

covor. 

CONTRA COST : 13,00-17,00 Excursie organizată cu ghid specializat la Mănăstirea 

Moldoviţa , urmată de o vizită la muzeul oului din Vama ca mai apoi să ne îndreptăm spre 

Capela Sixtină a Orientului, Manăstirea Voroneţ. 

Preţul excursiei este de 95 lei /pers si se organizeaza pentru minim 12 persoane inscrise. 

SAU 

timp liber în hotel cu acces gratuit la saună finlandeză, saună turcească şi salină sau contra 

cost, masaje, electrostimulare, hidro aromaterapie, detoxifiere pe bază de ioni şi tratamente 

corporale. 
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19,00-22,00 Cina câmpenească, la Moşia noastră din 

Ariniş. O adevărată petrecere, cu multă voie bună, borş, 

tochitură bucovineană, cozonac şi plăcinte „ poale-n 

brâu”. Băuturi tradiţionale incluse: afinată, palincă, ţuică 

şi vinul casei. 

Program folcloric, fanfară şi foc de tabără. 

17,00-18,00 Atelier creativ “Masca 

tradiţională” În cadrul acestui atelier copiii 

vor crea o mască din materiale naturale. 

 

18,00 -19,00 Cina in restaurantul copiilor 

– Mezanin- 

***Copiii vor mânca în hotel cina şi nu la 

han 

 

19,00 -22,00 Program de animaţie cu 

jocuri outdoor la hanul nostru din Ariniş 

susţinut de animatorii noştri. 

  Vineri, 27 decembrie 2019  

08,00-11,00 Mic dejun în Restaurantul "Casa cu 

Pridvor". 

 

Pentru acei dintre Dumneavoastră care işi încheie sejurul, ne luăm la revedere şi vă mai 

aşteptăm pe la noi! 

Hotelul BEST WESTERN BUCOVINA a amenajat un spaţiu dedicat exclusiv COPIILOR , situat la 

mezaninul hotelului. Aceştia vor fi supravegheaţi permanent între orele 10,00-21,00 , în fiecare zi, pentru 

a se putea bucura de numeroasele mijloace de divertisment puse la dispoziţie. 

 

Programul copiilor este realizat de Dna Nicoleta Rusu, actriţă a Teatrului Naţional Ion Creangă şi 

Trupa Tăpuşele. 

Atelierele copiilor trecute in programul de mai sus pot fi schimbate in timpul sejurului . 

 

Pentru mai multe informaţii vă rugăm să accesaţi : http://www.tapusele.ro/ 

https://www.facebook.com/tapusele 

 

In ceea ce priveşte posibilităţile de petrecere a timpului liber, oferta zonei este extrem de 

bogată şi variată. 

 

Oferta de agrement: 

In Parcul de agrement Ariniş, vă aşteaptă: Partia de ski & telescaun cu instalaţie de nocturnă ; 

Piscina acoperită de dimensiuni olimpice; Patinoarul natural pentru copii; 

Sala de sport multifuncţională; Aventura parc sau Tiroliana Airsoft; 

Tir cu arcul; 

Călărie şi plimbări cu sania trasă de cai la “Moşie” 

Atracţii turistice în zonă: 

Renumitele mănăstiri cu frescă exterioară - Voroneţ, Humor, Moldoviţa ,Suceviţa, Putna, 

Dragomirna; 

Atelierul de olărit de la Marginea, vestit pentru ceramica neagră; 

Biserica romano-catolică de la Cacica si Salina Cacica; 

Cetatea de Scaun a Sucevei şi Muzeul Satului Bucovinean; 

Muzeul Obiceiurilor Populare din Bucovina. 

 

http://www.sinditour.ro/
http://www.tapusele.ro/
http://www.tapusele.ro/
http://www.facebook.com/tapusele
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Condiţii de rezervare : 

 

30 % avans la comanda fermă 

Avansul se constitue ca o garanţie a rezervării, este nerambursabil şi se constitue ca o penalizare în 

caz de anulare după 20 Noiembrie 2019. 
Diferenţa de 70 % se va achita până la data de 20 decembrie 2019. 

-  
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PENSIUNE:  Bucovina Lodge 4 * 

 Statiune: Vama, Bucovina 

Craciun 2019: perioada 23-27 decembrie 
 

430 lei/noapte/persoană adică 1720 lei/persoană/sejur 4 nopți* 

*Servicii cazare cu demipensiune (intrare cu cina, ieșire cu mic dejun) 
 
• Pachetul include  

• Meniu masa festivă: Traditional cu preparate din produse locale 

• Băuturile nealcoolice incluse : Apa ,sucuri,cafea. 

• Băuturile alcoolice incluse : Traditionale 

 

   Condițiile rezervării: 

• Pachet sejur minim: 4 nopți.  

• Data de intrare: 23.12.2019 după ora 15, check-out,27.12.2019      înainte de ora 12,00 

• Unitatea se închiriază unui singur grup dar și individual. 

• Numar minim de persoane pentru rezervare: 2 

• Număr locuri disponibile: 22, distribuite în 9 camere cu băi proprii si un apartament 

• Copiii sub   5  ani: gratuit 

• Copiii între 5  ani și 14 ani au reducere de 50% din preț fără pat suplimentar 

• Avans la rezervare: 50 % 

 

Alte detalii: 

Plimbare cu sania, program de obiceiuri de iarna din Bucovina 

 

    

 

 

 

 

    

 

 Info Hotel:   
Profilul hotelului: relaxare 

 

 

Localizare: Unicitatea pensiunii Bucovina Lodge este data de amplasamentul sau, la marginea 

padurii de pe dealul Barbusca, intr-un cadru deosebit, cu o impresionanta si exceptionala priveliste a 

satului, a masivului Rarau cat si a dulcelor obcini invecinate. 

 

 

Info hotel: Pensiunea `Bucovina Lodge`, se inscrie in cadrul autentic de sat moldovenesc si isi 

insuseste un veritabil mod de viata, respectind in acelasi timp traditiile locale, grija detaliului cit si un 

confort modern. Lemn masiv, parchet si tesaturi din fibre naturale (lina, bumbac, in ) sint imbinate cu 

eleganta, precum si culorile calde, armonioase, mobila si obiectele vechi care creeaza o atmosfera 

http://www.sinditour.ro/


  

 

 

52 

 

 

 

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 

 
intima. Veti gasi tot confortul necesar pentru un sejur agreabil la munte: semineu, nenumarate locuri 

pentru a va retrage in liniste si a va cuibari in fotolii generoase, sauna, terasa comuna, cit si 

balcoanele fiecarei camere, totul perfect imbinat cu o discreta modernitate. 

 

Camere: Spatiu, sarm si autenticitate caracterizeaza cele 9 camere si un apartament ale pensiunii: 

toate diferite si toate extrem de confortabile, ele beneficiaza de un pat dublu sau 2 paturi de o 

persoana, balcon privat, televizor , cablu, acces Internet,  bai echipate cu cabina dus si uscator de 

par.  

 

Servicii de masa: Micul dejun se serveste in sistem bufet in restaurantul pensiunii, deasemenea la 

cerere si restul meselor se pot servi in regim "a la carte".  

 

Servicii gratuite: Acces la spatiu de joaca pentru copii (interior si exterior), rezervari bilete avion, 

tren, autobuz, informatii turistice, parcare; 

 

Servicii cu plata: convorbiri telefonice, xerox, fax, sala de conferinte, sauna, excursii si drumetii 

montane, tranfer la sau de la aeroport sau gara; 

 

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

 

Atractii in zona: Manastirea Voronet, Humor, Arbore, Moldovita, Sucevita, Putna, Dragomirna, 

Chilia sapata in stanca a lui Daniil Sihastrul, Basilica Minor Cacica, atelierul de ceramica neagra de 

la Marginea, Cetatea de scaun din Suceava, Rezervatia Pietrele Doamnei, Rezervatia geologica "12 

apostoli", Rezervatia Poiana Stampei. Alte activitati  de petrecere a timpului liber in zona sunt: 

drumetii pe trasee montane, paintball, rafting pe raul Bistrita sau Moldova, trasee off-road cu ATV-

uri, tir cu arcul, parapanta, escalada si mountain-biking. Aeroturism adica zbor deasupra manastirilor 

si peisajelor bucovinene cu avioane ULM. 

 

Facilitati copii: Copiii cu varsta pana la 4 ani beneficiaza de gratuitate (in cazul in care nu se solicita 

pat suplimentar), copiii cu varsta cuprinsa intre 4-15 ani achita un tarif special. Pensiunea poseda 

spatiu de joaca special amenajat pentru copii (atat interior cat si exterior). 
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PENSIUNE:  Casa Humor 4 * 

 Statiune: Gura Humorului, Bucovina 

Craciun 2019: perioada 23-27 decembrie 
 

TARIFE / sejur: 

 2200 lei/persoană - camera dubla cu balcon 

 2100 lei/persoană - camera dubla fara balcon 

 2500 lei/persoană - suita 

 2400 lei/persoană - suita semidecomandata 
 1400 1ei - copii > 14 ani, respectiv a 3-a și a 4-a persoana cazata in suita/camera 

 750 1ei - copil 3-14 ani (cu meniu și pat suplimetar) 

 Gratuit - copii 0-3 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: 

• 4 nopți de cazare cu mic dejun (bufet traditional) 

• 1 cină de post, 2 pranzuri și 1 gustare 

• cina traditionala din Ajunul Craciunului 

• colindatori și Mob Craciun - datini și obiceiuri 

• cina festiva și petrecerea de Craciun 

• masa campeneasca și foc de tabara (in aer liber) 

• relaxare la Centru SPA 

 . •* Opțional - plimbare cu sania sau trasura, contra cost. 

 

50% avans la comandă fermă, în maxim 5 zile de la confirmarea rezervării. 

Diferența până la 01.dec.2019 
 

LUNI -23 decembrie 2019 

 Întâmpinarea turiștilor cu dulce tradițional și băutura casei. 

 Cină - ciorbă, fel de bază și desert. Băuturi: apă, vinul casei și băutură tradițională din 

Bucovina.(afinată, zmeurată, palincă, țuică de pere). 

 

MARȚI 24 decembrie 2019 

 Mic dejun - bufet: semipreparate tradiționale de casă, brânzeturi, zacuști, salate, 

dulcețuri și patiserie de casă, cozonac, legume, fructe. Băuturi: cafea, ceai, suc, apă. 

 Prânz - ciorbă, fel de bază și desert. Băuturi: apă, cafea, băutură aperitiv tradițională. 

 Cina lui Moș Crăciun - gustare, fel de bază și desert. Băuturi: apă, vinul casei și băutură 

aperitiv tradițională din Bucovina. 

La cină vor veni colindătorii, iar Moș Crăciun împarte darurile. 

 

MIERCURI - 25 decembrie 2018 

http://www.sinditour.ro/
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Crăciun Fericit!!! 

 Mic dejun - bufet: semipreparate tradiționale de casă, brânzeturi, zacuști, salate, 

dulcețuri și patiserie de casă, cozonac, legume, fructe. Băuturi: cafea, ceai, suc, apă. 

 Prânz - ciorbă, fel de bază și desert. Băuturi: apă, cafea, băutură aperitiv tradiþională. 

 Cina Festivă de Crăciun - aperitiv tradițional festiv, gustare caldă, fel principal de 

sărbătoare, sarmale și tort festiv. Prăjituri de casă și fructe. Băuturi: cafea, apă, 

răcoritoare, vin și băuturi alcoolice tradiționale. 

Muzică și voie bună, dansuri și obiceiuri din Bucovina! 

 

JOI- 26 decembrie 2018 

 Mic dejun „întârziat” - bufet tradițional de casă. Băuturi: cafea, ceai, suc, apă. 

 Gustare Bufet 

 Masă Câmpenească în aer liber! 

- aperitiv tradițional, șorici, pomana porcului, balmoș, lapte acru, murături, poale'n brâu, 

vin. 

Foc de tabără și muzică de petrecere. 

 

VINERI- 27 decembrie 2018 

Rămas bun, dar nu înainte de a servi micul dejun! 

 Mic dejun - bufet: preparate tradiționale, preparate de casă, lactate, patiserie de casă, 

legume, fructe. Băuturi: cafea, ceai, suc, apă. 

 

*Toate mesele se pregătesc după tradiția bucovineană - meniu unic prestabilit 

**Masa Festivă include băuturi răcoritoare și alcoolice de casă în regim All 

Inclusive. 
 

    

 

 
. 
 
 
 
 

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. 

http://www.sinditour.ro/
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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. 
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PENSIUNE:  Casa Elena 4* 

 Statiune: Voroneț, Bucovina 

Craciun 2019: perioada 23-27 decembrie 

 
Pretul sejurului de  4 nopti(23 decembrie 2019  – 27 decembrie 2019) cazare cu demipensiune 

 3200 Ron/sejur pentru camera dubla cu pat matrimonial sau cu pat twin; 

 4000 Ron/sejur pentru camera tripla – 2 adulti si 1 copil < 14 ani; 

 4800 Ron/sejur pentru camera tripla – 3 adulti; 

 3600 Ron/sejur pentru apartament – 2 adulti 

 5400 Ron/sejur pentru apartament – 3 adulti; 

 7200 Ron/sejur pentru apartament – 4 adulti; 

 4500 Ron/sejur pentru apartament – 2 adulti si 1 copil < 14 ani; 

 5400 Ron/sejur pentru apartament – 2 adulti si 2 copii < 14 ani; 

 6300 Ron/sejur pentru apartament – 3 adulti si 1 copil < 14 ani; 
 

 Luni 23 decembrie 2019            primirea invitatilor  si cazarea  

 urmata de masa cu bucate alese 

 Marti 24 decembrie 2019 

 mic dejun 

 cină  traditionala de Ajun cu muzica live 

                Miercuri 25 decembrie 2019 

 mic dejun 

 cina festiva de Craciun  

  seara dansanta cu muzica live 

 momente folclorice 

              Joi 26 decembrie 2019 

  mic dejun 

  petrecere  campeneasca  in aer liber cu muzica live si participare la 

taierea porcului  cu  sorici si preparate specifice , tuica fiarta, vin fiert      

               Vineri 27 decembrie 2019 

  mic dejun 

Condiţii de rezervare: 

 50% avans la comanda fermă, avans care nu se restituie în cazul anulării; 

 diferenţa de 50% se va achita în termen de 15 zile calendaristice de la achitarea 

avansului; 

 tarifele includ T.V.A  

 copiii cu varsta de peste 14 ani platesc pachetul complet; 

 nu se fac rezervări în regim single; sau rezervarea single implică plata pentru camera 

dublă; 

 masa se va servi in regim meniu fix; 

 in cazul unor calamitati naturale sau diverse lucrari ce pot cauza blocarea traficului 

http://www.sinditour.ro/
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rutier, alimenarea cu apa, gaz  sau energie electrica, Complexul Turistic Casa Elena nu 

se face raspunzator. 

    

 

  
 

 
 

 

Situat la 1 km de zona de schi Gura Humorului, Complexul Turistic Casa Elena din Voroneț oferă 

acces gratuit la o zonă de fitness în aer liber și la saună. Accesul Wi-Fi este disponibil gratuit în toate 

zonele proprietății. 

Fiecare unitate de la Casa Elena are TV cu ecran plat cu canale prin cablu, frigider și baie cu duș, 

articole de toaletă și uscător de păr. Majoritatea camerelor beneficiază de balcon. 

Oaspeții se pot bucura de mese în restaurantul proprietății, prevăzut cu o terasă de vară și un bar. 

Complexul oferă facilități de grătar, tenis de masă, biliard și un loc de joacă pentru copii. 

Gara și stația de autobuz Gura Humorului, Parcul de divertisment Ariniș și Mănăstirea Voroneț se 

găsesc la 2 km. 
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Hotel: Eden Garden & SPA  4* 

 Statiune: Câmpulung Moldovenesc, Bucovina 

Craciun 2019: perioada 23-27 decembrie 
 

Loc în cameră dublă, triplă , apartament  3 * Superior - 1100 

RON/pers.  
 

Pachetul include: 

- 3 nopti cazare cu demipensiune 

- Acces gratuit nelimitat la zona de răsfăţ Adam&Eva Spa 4* ( piscină interioară, 

jacuzzi, saună umedă, saună uscată, salină, tenis de masă ) 
 23  decembrie 

Întâmpinarea  turiştilor cu afinată, cozonac, vin fiert şi ţuică fiartă 

Cină romantică de bun venit  

 24 decembrie 

Mic dejun bufet suedez cu bucate traditionale pregătite în casă (preparate porc, vitel, pui, curcan, 

branzeturi, zacuscă, salată de toamnă, dulceaţă de casă- diverse sortimente , cozonac şi prăjituri ) 

Cină bucovineană - ,,Hramul porcului’’(bauturi traditionale : afinata, tuica,vin fiert) 

- obiceiuri tradiţionale din zona Câmpulung Moldovenesc-Colinde 

 25 decembrie  

Mic dejun bufet suedez 

Cină festivă de Crăciun care va conţine gustare rece tradiţională, fel principal, desertul casei şi băuturi 

naturale (palincă, afinată, vinul casei alb/roşu) 

 26 decembrie 

Mic dejun de rămas bun 

*La Cină  sunt incluse băuturile  tradiţionale afinată, ţuică fiartă şi vin fiert. 

 

 Activităţi pentru petrecerea timpului liber (contra cost): 

 Bowling la Eden Garden Spa 

 Vizită la Muzeul Etnografic Ioan Grămadă 

 Plimbare cu sania trasă de cai în împrejurimi (la cerere) 

 Drumeţie pe Masivul Rarău- Rezervaţia Pietrele Doamnei 

 Vizită la Mănăstirile din Bucovina, Salina Cacica, Atelierele de ceramică de la Marginea 

 

Copiii :   

 0-2 ani gratuit în pat cu părinţii 

 2-12 ani 50 % din preţul pachetului – pat suplimentar 

 peste 12 ani se achită tarif integral, cazare în cameră triplă 

 

                             Condiţii de rezervari: - 50 % avans pentru rezervare fermă; 

                                                    -50 % diferenţa până la data de 1.12.2019 

                                  -Avansul este nerambursabil 
 

TARIF NOPŢI EXTRA 

mic dejun și acces nelimitat la ADAM&EVA SPA inclus  (20,21,22,26 si/sau  27 decembrie ) 

http://www.sinditour.ro/
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180 Ron/NOAPTE/PERSOANĂ – LOC ÎN CAMERĂ DUBLĂ/TRIPLA/APARTAMENT 

3* SUPERIOR 

 
    

 

 
 

 

 

Hotel Eden şi Eden Garden Spa**** se află pe DN 17/ E 576, în Municipiul Câmpulung Moldovenesc, la poalele 

masivului Rarău, la o altitudine de 630m, într-o zonă pitoreasca și liniștită, la 2km de centrul orașului și la 5km de 

Pârtia de ski “Rarău”. 

Poziția sa privilegiată, în ținutul de vis al Bucovinei, înconjurat de păduri seculare,  peisaje mirifice, râuri 

cristaline, face din Hotelul Eden destinația perfectă pentru cei ce caută momente de odihnă și relaxare, drumeții 

în natură, mountainbike, cățărări montane, aventuri off-road, partide de vânatoare și pescuit sau sporturi de 

iarnă. 

Totodată, hotelul se află într-un punct strategic pentru pornirea în pelerinaj către salba de biserici si mânăstiri 

medievale, locuri sfinte, încarcate de credință și istorie din Țara de Sus a Bucovinei românești. 
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Pensiune: Hilde’s Residence 4* 

 Statiune: Gura Humorului, Bucovina 

Craciun 2019: perioada 24-27 decembrie 

 
Tip Camera  

Pret / Adult / Loc 

Camera Dubla de CONFORT-Terra, Idile, 

Romantica, Yang, Belvedere, Cameron, Calimera, 

Calispera, Traditional, Butterfly 

 

1410 lei/persoană 

Camera Dubla de LUX** - Caminante, 

Waikiki, Jocker, Bamboo, Love Story 
1550 lei/persoană 

Apartament - Rustik 1600 lei/persoană 

Copil 0-5 ani ** GRATUIT ( in pat cu 

parintii ) 

Copil 5 – 12 ani beneficiind de pat individual si ½ 

meniu cina-numai in Cameron, Traditional, 

Butterfly, Calispera, Yang, Idile , Rustik 

800 lei / copil 

A 3-a , a 4-a persoana in apartament sau dubla 70 % din pret /adult 
Sarbatoare pentru mici si mari in traditia veche bucovineana 

Pachetul cuprinde: 

- 3 nopti de somn adanc in iarna geroasa si 3 festine de mic dejun ( Bufet). 

- Cina traditional austriaca in seara de Ajun. Se servesc minim 12 feluri de mancare fara carne . 

- Primim colindatori , vine si Moşu’ ! 

- Cina ( Hram Bucovinean)- Regal culinar de vechi traditii gastronomice -in seara de Craciun 

- Spectacol etno-folcloric de traditii locale 

- Cina Bucovineana de sarbatori 

* Toate cinele au meniul prestabilit ( 3 feluri), respecta traditia locala si includ bauturi alcoolice si nealcoolice 

(100ml aperitiv, 500ml vin, 250 ml suc natural,apa) 

 

* Camere in regim SINGLE nu sunt disponibile. 
** Toate camerele DUBLE de LUX au regimul "ADULTS ONLY" (nu se pot caza copii sau bebelusi) 

CONDITII DE REZERVARE: 

- 50 % avans in 3 zile de la rezervarea FERMA 

- Diferenta de plata pana cel mai tarziu 01 Decembrie 2019 
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PENSIUNE:  La Conac in Bucovina 4* 

Statiune: Gura Humorului, Bucovina 

Craciun 2019: perioada 23-27 decembrie 
 2750 lei/persoană/cazare în camera dublă 

 2950 lei/persoană/cazare în garsonieră 

 3150 lei/persoană/cazare în apartament 
Tarife copii: 

0-3 ani gratuit (cazați în pat cu părinții, fără pat suplimentar) 

3-6 ani  - 630 lei/copil (loc la masa, cazare pe canapea extensibilă) 

6-12 ani – 1050 lei/copil (loc la masa, cazare pe canapea extensibilă) 

12-16 ani – 1450 lei/copil (loc la masa, cazare pe canapea extensibilă) 

Peste 16 ani sau a 3 a persoană în camera 2250 cazată în cameră pe canapea extensibilă 
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Oferind un restaurant care serveşte specialităţi româneşti, La Conac în Bucovina se află în Gura 

Humorului, la doar 5 minute de mers pe jos de cea mai apropiată pârtie de schi. În întreaga 

proprietate este disponibil acces gratuit la internet WiFi. După o zi lungă plină de activităţi, oaspeţii 

se pot relaxa şi în zona de spa a proprietăţii, care include saună şi camere de tratament. 

Toate camerele au TV cu ecran plat cu canale prin cablu, frigider şi balcon sau terasă cu vedere la 

munte. Baia include duş, uscător de păr şi articole de toaletă gratuite. Cele mai multe camere au şi 

zonă de relaxare sau living separat. 

La Conac pune la dispoziţie o masă de biliard şi o zonă de lounge comună. Grădina proprietăţii are o 

terasă şi un loc de joacă pentru copii, care se pot distra şi în sala de jocuri. 

Cel mai apropiat supermarket şi o gară se află la 2 km. Mănăstirea medievală Voroneţ este tot la 2 

km. 
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PENSIUNE:  La Moara 4* 

 Statiune: Fundu Moldovei, Bucovina 

Craciun 2019: perioada 23-27 decembrie 

 

ALL INCLUSIVE 
 5000 RON/camera dublă, 

 5500 RON/camera triplă  

  6500/apartament. 
 

De Crăciun vă întâmpinăm în straie de sărbătoare, cu bucate  alese, băuturi tradiționale și activități 

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

all inclusive din care nu vor lipsi preparatele și dulcețurile făcute în  casă (drob, fripturi, cârnați, 

ciorbe, păstrăv,  cozonac, prajituri de casă si nelipsitul ceaun cu fasole) alături de 

gemuri si dulcețuri făcute după rețete moștenite de la bunici. 

 

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

țuică și vinul casei) și o gamă diversificată de bauturi naturale făcute doar cu siropuri din 

fructe și plante culese de pe plaurile bucovinene.Printre activitațile pe care vi le-am pregătit se 

numără:participarea la tăiatul purcelului, primitul colindătorilor, o plimbare cu sania trasă de cai, 

mocănita si multe altele. 

 

Pensiunea dispune de 23 locuri de cazare in 6 camere duble, una triplă si două apartamente, 

locurile putând fi suplimentate cu paturi pliante pentru copii. 

  

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

 

    

 

 
 

 

 

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.  

http://www.sinditour.ro/
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PENSIUNE:  Popasul Domnesc 4* 

Statiune: Voroneț, Bucovina 

Craciun 2019: perioada 22-26 decembrie 

 

 2.600 lei/ persoana/ PACHET 4 NOPȚI 
 

22 dec. Duminică 

● ora 17:00 Ne primim oaspeţii cu țuică fiartă și plăcinte Poale-n brâu 

● Cina de bun venit… la alegere poate fi şi de post 

23 dec. Luni 

● Mic dejun bio - bufet suedez- 

● Program liber - vizite la Mănăstirea Voroneț, Humor, Sucevița, Moldovița, Putna, 

Salina Cacica, atelier ceramică Marginea, Muzeul Obiceiurilor populare Gura 

Humorului, plimbare cu telescaunul pe Pârtia Șoimul, ski, săniuș, patinaj, plimbări cu 

sania cu zurgălăi, etc. 

● Cina câmpenească 

24 dec. Marţi 

● Mic dejun bio - bufet suedez. 

● Ora 18:00 Cină festivă de Ajun - Primiți cu colindul? 

● Împodobirea bradului, sosirea lui Moș Crăciun care va împărți daruri copiilor 

● Program de colinde, costume și obiceiuri tradiționale- Ansamblu de colindători 

25 dec. Miercuri 

● Mic dejun bio - bufet suedez. 

● Participare la slujba de Crăciun – Mănăstirea Voroneț situată la doar 100 m de 

pensiune. 

● Cină: Masă tradițională de Crăciun ca în Bucovina - meniuri diversificate și 

surprize culinare cum numai bucătarii noștri știu să gătească pentru răsfățul oaspeților 

26 dec. Joi 

● Mic dejun bio 

● Rămas bun, plecarea oaspeților noștri 

*** Pachetul cuprinde accesul gratuit la cel mai mare ș i modern 

Centru de Agrement privat din zonă -POPASUL DOMNESC: piscina cu hidromasaj, saună 

uscată, baie de aburi, jacuzzi, sală de fitness… 

Vino s ă - ț i petreci Crăciunul într-o atmosfer ă de familie.. 

C ă ldura din ă untrul pensiunii ș i a gazdelor, albul imaculat al z ă pezii, 

imaginea M ă n ă stirii Sfinte care ocrote ș te Vorone ț ul de sute de ani, 

colindul copiilor vestind Na ș terea Domnului, toate acestea te vor 

face s ă te sim ț i ca in vremea copil ă riei. 

Not ă oferta: 

● Vă îmbiem cu o mini- vacanţă de 5 zile/4 nopți cu programe și meniuri deosebite, 

inclusiv masa festivă de Crăciun. La cerere se poate servi și meniul de post. Toate 

bucatele sunt preparate în bucataria pensiunii 

● Fiecare cină presupune un meniu prestabilit (3 feluri) 

● Băuturile autohtone (țuică sau afinata casei- 100 ml, vinul casei- la discreție, suc- 250 

ml, apa) sunt incluse în cadrul meselor festive precum și a cinelor specificate în 
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program. 

● În afara pachetului, turiștii pot servi a la carte în restaurantul pensiunii, contra cost... 

orice produs din meniu. Plata se va face (pe moment) la bar sau se va pune în contul 

camerei – plata efectuându-se la check-out. 

● Locurile în camere se aleg pe principiul „primul venit, primul servit”, în sensul că 

primul servit este cel care achită primul. Copiii pana in 6 ani au gratuitate, pentru 

copiii cu varsta cuprinsa intre 6- 12 ani se achita 50% din cei 2.600 lei, iar pentru 

copiii de peste 12 ani- se achita pachetul integral. 

Mini- apartamentul se rezerva achitand integral 4 pachete, camera tripla se rezerva 

achitand integral minim 3 pachete. 

● Camere duble în regim single- indisponibile (minim 2 adulți plătitori) 

● Condiții de rezervare: 75% avans la rezervarea fermă și 25% până la 30 septembrie 

2019. *** Avansul nu se restituie în cazul anulării rezervării. 

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

nopti solicitate, nu se acceptă camere single 

 

 

    

 

 
 

 

 

Popasul Domnesc se află lângă Mănăstire Voreneț și are vedere la peretele vestic al acesteia, unde este pictată 

Judecata de Apoi. Proprietatea oferă un serviciu gratuit de transfer de la Gura Humorului. Facilitățile includ o 

piscină interioară și un centru spa. 

Toate camerele de la Popasul Domnesc au minibar, baie modernă cu duş şi uscător de păr, precum și balcon. Toate 

oferă WiFi gratuit şi TV cu ecran plat cu canale prin cablu. 

Proprietatea pune la dispoziție un centru spa și de wellness, inclusiv o piscină cu sistem de încălzire și funcții de 

hidromasaj și cromoterapie. La un cost suplimentar, oaspeți au acces la o cadă cu hidromasaj, o saună uscată și o 

saună umedă. 

Restaurantul în stil tavernă are șemineu și o terasă de vară, servind preparate românești tradiționale și mâncăruri 

internaționale. 

Hotelul Popasul organizează vizite la atracţii turistice din apropiere, printre care Mănăstirea Humor, situată la 

numai 7 km. De asemenea, are un magazin cu articole pentru schi chiar lângă pârtiile Şoimul, la 6 km de hotel. În 

plus, oaspeţii au la dispoziţie un serviciu de transfer de la/la aeroport şi un serviciu gratuit de transfer la gara Gura 

Humorului, aflată la 5 km. 
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HOTEL: Toaca Bellevue 4*
2
 

 Statiune: Gura Humorului 

Craciun 2019: Luni, 23 decembrie 2019 - Joi, 26 decembrie 2019. 
Pachetul turistic este de 3 nopti/4 zile, sistem demipensiune 

 

 1.200 lei/persoana/pachet - camera dubla mansardata 

 1.400 lei/persoana/pachet - camera dubla standard 

 1.500 lei/persoana/pachet – dubla delux :pat matrimonial, 

canapea extensibila, balcon cu vedere deosebita spre Voronet si 

partia de ski 

 1.600 lei/persoana/pachet - apartament standard, mansardat, fara 

balcon, format din living cu canapea extensibila si dormitor cu 

pat matrimonial, baie cu cada cu hidromasaj 

 1.900 lei/persoana/pachet - apartament VIP, living cu canapea 

extensibila, dormitor cu pat matrimonial, baie cu cabina de dus cu 

hidromasaj si cada retro, balcon cu panorama deosebita asupra 

Voronetului si partiei de ski. 
 

Tarife copii: 

 0-4 ani – gratuit ( fara pat suplimentar si fara loc la masa festiva ) 

 5-13 ani – 600 lei/copil/sejur 

 14-18 ani – 50% tarif pachet adult 

 

Conditii de rezervare: 

 50% avans pentru rezervare ferma 

 50 % diferenta pana la data de 01.11.2019. 

 Avansul nu se restituie in cazul anularii rezervarii. 
 

  Mesele vor fi bogate, cu preparate preponderent traditionale, pregatite cu materii prime de cea mai 

buna calitate. 

In program este prevazuta si taierea porcului, cu sorici si preparate traditionale specifice: carnati, 

toba, caltabosi, gratare, ,friptura de porc la ceaun, balmos de stana si alte bunatati specifice zonei 

Bucovina. 

 

In ajunul Craciunului vom impodobi bradul impreuna apoi vom primi colindatorii, dupa care il vom 

astepta pe MOS CRACIUN care soseste negresit in fiecare an la  

HOTEL TOACA BELLEVUE****  

intr-o sanie trasa de doi cai, cu sacul plin de daruri pentru copiii si parintii cuminti,oaspetii nostri. 

 

Bineinteles vor fi si alte surprize placute pregatite de echipa hotelului nostru menite sa petreceti 

                                                      
2
 Animale de companie:! Animalele de companie sunt acceptate. Gratuit. 
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momente unice de care sa va aduceti aminte cu drag. 

 

PROGRAMUL PE ZILE 

 

Pe 23 decembrie ne vom primi invitatii cu afinata de casa si placinte Poale-n brau. Seara vom servi 

cina de bun venit, tip bufet suedez, cu preparate de frupt dar si de post. 

 

Ziua de 24 decembrie incepe cu micul dejun bufet suedez, apoi, in jurul orei 11:00, sunteti invitati la 

vestitul obicei de Ignat din Bucovina – taierea porcului, cu sorici si preparate traditionale specifice: 

carnati, toba, caltabosi, gratare, friptura de porc la ceaun , balmos de stana si alte bunatati specifice 

Bucovinei. Seara, la cina traditionala din Ajun, vom impodobi impreuna bradul, vom primi 

colindatorii, dupa care il vom astepta pe MOS CRACIUN cu sacul plin de suprize. 

 

25 decembrie vine cu micul dejun tip bufet suedez. Seara se deschide cu un foc de tabara la stana de 

pe Mosia Toaca, unde vor fi servite vin si tuica fierte, dar si afinata de casa. Urmeaza cina festiva de 

Craciun in restaurantul hotelului, in acompaniamentul unei renumite formatii din zona. 

 

Ultima zi, 26 decembrie, va incepe tot cu binecunoscutul mic dejun, dupa care ne vom lua ramas bun 

cu speranta revederii ! 

 

    

 

 

 

 

 

 

Info Hotel:   

Situare: Acest hotel este amplasat pe un platou cu vedere la partia de schi soimul, aflata la doar 2 

km. 

  Camere: Toate camerele si apartamentele hotelului ToacaBellevue sunt dotate cu incalzire centrala. 

De asemenea, au minibar, telefon si baie privata. 

    

  Restaurant: Restaurantul hotelului ofera specialitati bucovinene si preparate europene. De 

asemenea, oaspetii pot savura bauturi si cafea la barul din holul hotelului sau pe terasa. 

    

  Servicii gratuite: receptie deschisa nonstop, camera de bagaje, teren de joaca pentru copii, gratar, 

terasa. 

  Servicii cu plata: room service, pranz la pachet, inchirieri auto, serviciu de transfer (contra cost), 

transfer de la/la aeroport (contra cost), schimb valutar, birou de turism, camera de bagaje, serviciu de 

concierge, lounge/ camera cu TV comuna, serviciu de calcatorie, sali de conferinta si petreceri, 

centru de afaceri, fax/copiator, suita nuptiala. 

  Animale de companie:! Animalele de companie sunt acceptate. Gratuit. 
  Facilitati copii:  Un copil cu varsta intre 0 si 12 ani sta gratis cand sunt folosite paturile existente . 

Maximum 2 copii/copiii cu varsta pana la 2 ani sunt cazati gratuit pentru patuturi  

    

  Atractii in zona: Ceramica Neagra , Cetatea de Scaun, Masivul Rarau, Parcul Arinis, Muzeul 
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Oului, Partia Soimul. 
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PENSIUNE:  Roua Voronețului 4 * 

 Statiune: Voroneț, Gura Humorului 

Craciun 2019: perioada 23-27 decembrie 
 

Tip cameră  Tarife (4 nopți) 

Camera dublă (2 adulți) 3200 lei/cam/sejur 

Camera triplă (2 adulți + 1 copil <14 ani) 4000 lei/cam/sejur 

Cameră triplă (2 adulți + 2 copii < 14 ani 4400 lei/cam/sejur 

Al treilea adult in cameră  >14 ani 1500 lei/cam/sejur 
*Prețurile nu includ taxa de stațiune care se plătește direct la recepție 1%. 

 

Pachetul include: 

 cazare cu mic dejun pentru 4 nopți 

  4 cine: Ajun, Festivă de Crăciun, meniu și băuturi tradiționale 

 DJ și colindători 

 Petrecere CÂMPENEASCĂ “Pomana porcului” cu muzicanți și preparate cu adevărat 

autentice: cârnați și caltaboși, afumuturi și tobă asortată cu murături de cămară. 

      
 Condiții plată: 

 Avans de 50% în maxim 3 zile de la comanda fermă; 

 Diferența 50% cel târziu până pe 29 noiembrie 

 Avansul de 50% este neramburabil pentru anulările efectuate după 29 noiembrie! 

 

    

 

 

 

 

    

 

 Info Hotel:   

Situată într-o zonă liniştită din Gura Humorului, la 2 km de Mănăstirea Voronet, Pensiunea Roua 

Voroneţului are un restaurant tradiţional şi o curte mare, cu foişor. Se oferă transfer gratuit la/de la 

gara Gura Humorului. 

Toate camerele au balcon, acces gratuit la internet Wi-Fi, TV prin cablu şi baie privată cu duş, 

uscător de păr şi articole de toaletă gratuite. 

De asemenea, Roua Voroneţului are o terasă, loc de joacă pentru copii şi o sală de conferinţe. 

Oaspeţii care sosesc cu maşina au la dispoziţie locuri de parcare gratuite. 
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Busteni 

Casa Freya 4 * 

Statiune: Busteni 

Craciun 2019: perioada 23-27 decembrie 
 

LOC IN DUBLA    

STANDARD 

LOC IN DUBLA CU 

VEDERE LA 

MUNTE 

LOC IN 

APARTAMENT CU 

VEDERE LA 

MUNTE 

1155  RON/PERS 1265 RON/PERS 1600  RON/PERS 
 Cazare 4 nopti  cu mic dejun bufet  , 

 Gustare traditionala insotita de vin fiert in Foisor, 

 Vizita colindatori 

 Cadouri sub brad pentru copiii cuminti 

 Pranz  festiv in ziua de Craciun  

 Acces gratuit la sauna ½  h/ intr-una din zile;  

Facilitati copii: 

- Pentru copiii cu varste cuprinse intre 5.99 – 13.99 ani, tariful este de 400 lei/ sejur si include: 

pat suplimentar, mic dejun, gustarea traditionala si pranz festiva cu meniu special conceput 

pentru copii; 

- Pentru copiii cu varste de peste 14 ani, tariful este de 50% din valoarea pachetului/ sejur si 

include: 

pat suplimentar, mic dejun, gustarea traditionala si pranz festiv 

- Copiii in varsta de pana la 5.99 ani, beneficiaza de gratuitate pentru cazare si mic dejun daca 

dorm in pat cu parintii. 

 

Termeni de plata: 

- 50 % avans in momentul comenzii ferme 

- Diferenta de 50% se achita pana la data de 01.12.2019 

- Pentru inscrieri dupa 01.12.2019, se achita integral valoarea pachetului 

Politica de anulare:  

- rezervarile se pot anula gratuit cu 45 de zile inainte de data sosirii ; 

- intre 45 de zile si 30 de zile orice anulare sau modificare se penalizeaza cu 50% din valoarea 

integrala a pachetului; 

cu mai putin de 30 de zile inainte de data sosirii pachetele devin nerambursabile si orice 

modificare sau anulare se tarifeaza cu contravaloarea intregului sejur.  

 

    

 

-  
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HOTEL:  Iri 3 * 

Statiune: Busteni 

Craciun 2019: perioada 23-27 decembrie 
 

 3  Nopti 

PRET/RON/CAM/ 
4 Nopti 

PRET/RON/CAM/ 

Camera dubla sau twin 

Standard 3* 

 

2190 

 

2410 

Camera dubla sau twin *** cu vedere 

panoramica catre Cruce 

2310 2585 

Camera tripla 3* 2915 

 

3246 

Suita 4 pax 3* 3465 3850 

Apartament 5 pax 3* 3905 4345 

 

Pachetul include: 

 DEMIPENSIUNE si CINA FESTIVA DE CRACIUN cu muzica live si bauturi alcoolice 

incluse in regim open bar. 

 

Facilități copii: 

 1 copil cu varsta cuprinsa intre 0 – 7 ani, are gratuitate la cazare in camera dubla si achita 

serviciile de masa astfel: 15 lei/zi mic dejun,  250 de lei Cina Craciun, 25 lei cina/zi ( 2 zile 

sau 3 zile functie de pachet) 

 

*** Taxele de statiune conf. hotararii consiliului local al orasului Busteni, se achita de catre 

client, la receptie. 

    

 

 

    

 

 

 

 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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Călimănești Căciulata 

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

Cozia, Corp Oltul; Hotel Central 3* 

Statiune: Călimănești Căciulata 

Craciun 2019: perioada 22-27 decembrie 
 

 PACHET 3 NOPTI – 678 LEI/persoană 

 PACHET 4 NOPTI – 879 LEI/persoană 

 PACHET 5 NOPTI – 1070 LEI/persoană 

 

 Pachetul include:  

Cazare 3, 4 sau 5 nopţi  

Demipensiune  

Cina festiva de Craciun  
 

 Tarifele sunt exprimate in lei/persoana/sejur. 

Serviciile incep cu cina in ziua sosirii si se incheie cu micul dejun in ziua plecarii. 

 PACHETELE INCLUD SI CINA FESTIVA DE CRACIUN. 

 
MASA CRACIUN COPIII 0-6,99 ANI 

PACHET 3 NOPTI 235 LEI/COPIL 

PACHET 4 NOPTI 315 LEI/COPIL 

PACHET 5 NOPTI 390 LEI/COPIL 

TARIF CAMERA DUBLA IN REGIM SINGLE 

CRACIUN COMPLEX COZIA, HOTEL CENTRAL 

PACHET 3 NOPTI 885 LEI/ SEJUR SGL 

PACHET 4 NOPTI 1130 LEI/ SEJUR SGL 

PACHET 5 NOPTI 1355 LEI/SEJUR SGL 
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HOTEL:  Orizont 3* 

 Statiune: Cozia 

Craciun 2019: perioada 24-26 decembrie 
 

Tarif pachet: 

 795 lei/pachet/persoana - Loc in camera dubla fara balcon 

 815 lei/pachet/persoana - Loc in camera dubla cu balcon 

 

 925 lei/pachet/persoana - Loc in camera single fara balcon 

 965 lei/pachet/persoana - Loc in camera single cu balcon 

 

 875 lei/pachet/persoana - Loc in apartament 
Pachetul include: 

 Cazare – 2 nopti  in data de 24 si 25 decembrie 

 Mic dejun in regim bufet suedez in zilele de 25 si 26 decembrie. 

 Cina de bun venit in data de 24 decembrie in asteptarea colindatorilor. Cina cuprinde meniu 

complet - meniu fix – mancare si bauturi (alcoolice si non alcoolice). Cu mic cu mare, cu 

bucurie sau cu emotii il vom astepta pe Mos Craciun. Mosul va aduce cadouri tuturor copiilor. 

 Dejun bufet suedez in data de 25 decembrie - meniu complet – mancare si bauturi (alcoolice si 

non alcoolice) 

 Cina  festiva de Craciun in data de 25 decembrie cu meniu fix, traditional : meniu complet 

mancare si bauturi (alcoolice si non alcoolice).  

 Acces la  CENTRU WELNESS & SPA : dotat cu sauna finlandeza, sauna umeda, fantana de 

gheata, dus emotional, salina, jacuzi, piscina cu apa dulce, bazin cu apa sarata,.  

 

 Check in: dupa ora 15:00 

 Check out: pana in ora 11:30 

 
INFORMATII SUPLIMENTARE : 

1. Camerele cu balcon sunt limitate ca si numar si se ofera in limita disponibilitatii .  

2. Tarifele de cazare pentru apartamente includ servicii pentru 2 adulti. 

3. In apartamente se pot caza maxim: 2 persoane adulte si unul/doi copii sau la trei persoane adulte. 

4. Pentru a treia persoana adulta cazata in apartament se va achita contravaloarea unui loc in camera dubla 795 

lei pe sejur/ persoana reprezentand suplimentul de  cazare, masa si accesul la SPA. 

5. Pentru copii  cu varsta  cuprinsa intre 0 si 6 ani se acorda gratuitate la cazare si beneficiaza de loc langa 

parinti la restaurant. La cerere se poate pune patut sau pat suplimentar la tariful de 40 de lei/zi. 

6. Pentru copii cu varsta cuprinsa intre 6 si 14 ani cazati in camera dubla cu parintii fara pat suplimentar se 

achita un supliment de 355 lei/sejur/copil reprezentand  supliment de masa si acces la SPA. 

7. Pentru copii cu varsta cuprinsa intre 6 si 14 ani cazati in camera dubla cu pat suplimentar sau in apartament 

se achita 435 lei/sejur/copil reprezentand suplimentul de  cazare, masa si accesul la SPA. 

8. Copii cu varsta mai mare de 14 ani sunt considerati adulti. 

9. Este obligatorie prezentarea la check in a documentelor ce atesta varsta copiilor (in copie sau original). 

10. Serviciile suplimentare pentru copii reprezinta servicii accesorii la serviciile de cazare ale parintilor. 

 

NOTA:  

 In camerele duble se pot caza maxim 2 persoane adulte si 2 copii cu varsta de pana la maxim 14 
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ani. 

 Camerele cazate cu un adult si un copil mai mare de 14 ani sunt considerate camere duble. 

 In incinta hotelului este interzis accesul cu animale. 
 

Servicii gratuite: parcarea auto, informatii turistice, pastrarea de valori in seiful de la receptie, 

rezervari la mijloace de transport, distribuire corespondenta si mesaje, internet, remy, sah, table, carti de 

joc, loc de joaca in incinta hotelului pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 1 -7 ani. 

 

Servicii suplimentare: 

 Masaj relaxare-sudez, anticelulitic, terapeutic, sportiv, abdominal, facial, aromatic, hidratant, 

revitalizant, exfoliant, masaj cu pietre vulcanice, cu miere,  reflexoterapie, drenaj limfatic, 

impachetari anticelulitice, cu ciocolata, cu cafea, bai relaxante cu arome, biliard, servicii telefon, 

fax, spalatorie. 

***Serviciile suplimentare nu creeaza obligatii contractuale si sunt oferite in limita disponibilitatii si pe 

durata programului de functionare afisat, contra cost. 

 

 REZERVARI/ANULARI: 

 Rezervarea locurilor la cazare, suplimentare pachetului, atat pentru copii cat si pentru adulti, se 

face odata cu rezervarea pachetului (datorita locurilor limitate). Nu putem fi raspunzatori de 

incovenientele ce pot aparea datorita nerezervarii locurilor suplimentare pentru restaurant odata cu 

rezervarea pachetului. 

Pentru rezervarile suplimentare, la masa de Ajun, fara servicii de cazare, tariful pentru adulti este 

de 190 lei, iar pentru copii cu varsta cuprinsa intre 6 si 14 ani (copie certificat de nastere) tariful este de 

95 lei. 

Pentru rezervarile suplimentare, la masa festiva de Craciun, fara servicii de cazare, tariful pentru 

adulti este de 235 lei, iar pentru copii cu varsta cuprinsa intre  6 si 14 ani (copie certificat de nastere) 

tariful este de 120 lei. 

 Pe baza facturii proforme Beneficiarul va achita un avans de minim 50% din contravaloarea 

pachetelor in maxim 10 zile lucratoare de la emiterea acesteia . Diferenta de 50% din valoarea 

pachetelor contractate se va face pana la 01 decembrie 2019. 

Optiunea de rezervare a camerelor se face in ordinea achitarii avansului 

 Dupa efectuarea platii avansului, rezervarile sunt ferme. In situatia in care se se doreste 

anularea rezervarii, avansul se pierde . Rezervarea poate fi anulata gratuit numai in primele 24 ore 

de la achitarea avansului. In situatia neprezentarii la cazare sau neachitatrii diferentei pana la 01 

decembrie 2019 , beneficiarul va pierde avansul pentru contravaloarea serviciilor contractate si 

rezervarea se va anula. 
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Colibița 

HOTEL:  Fisherman's Resort 4* 

Statiune: Colibita 

Craciun 2019: perioada 23-28 decembrie 
 

Vă așteptăm cu drag să sărbătorim împreună Crăciunul, într-o atmosferă învăluită de căldură, 

în mijlocul peisajului magic al iernii, înconjurați de tradițiile și obiceiurile acestui loc. 

La Fisherman’s Colibița, sărbătoarea Crăciunului va fi de neuitat și prin pachetul oferit , care 

include pe langă bucate si obiceiuri tradiționale de sezon, următoarele : 

Camera dubla standard 

 3 nopți cazare  1200 lei/pers 

 4 nopti cazare  1350 lei/pers 

 5 nopti cazare  1500 lei/pers 

Camera dubla premium 

 3 nopți cazare  1300 lei/pers 

 4 nopti cazare  1450 lei/pers 

 5 nopti cazare  1600 lei/pers 
 

 23.12 – cina porcului cu foc de tabară 

 24.12 – seară de colinde 

 25.12 – dimineața organizăm plimbări cu sănii trase de cai 

 25.12 – cina festivă; atmosferă intretinută de DJ ROBY 

 Pachetul include SPA, băi dacice, sală Fitness și 3 mese/zi. 

 

Tarife pentru copii: 

-   0-6 ani ,gratuit 

-   6-12 ani ,platesc doar masa, 120 lei/zi 

-   12-16 ani  ,platesc doar jumatate din oferta  

-    peste 16 ani platesc tarif intreg 

    

 

 

 

 

 

 

Fisherman's Resort, situat în localitatea Colibiţa are o zonă de plajă privată, o piscină sezonieră în aer 

liber şi un centru de fitness. Această proprietate cu recepție cu program nonstop are, de asemenea, 

restaurant și loc de joacă pentru copii. Complexul oferă atât WiFi gratuit, cât şi o parcare privată 

gratuită. 

http://www.sinditour.ro/
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Camerele de la Fisherman's Resort au TV cu ecran plat. Camerele cu baie privată ale unității de 

cazare au şi vedere la munte. Toate camerele au dulap de haine. 

La Fisherman's Resort se oferă în fiecare dimineaţă un mic dejun continental. 

Oaspeții pot utiliza piscina interioară. În Colibița şi în împrejurimi oaspeții complexului pot desfășura 

diferite activități, precum ciclism.  
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Covasna 

HOTEL:  Clermont 4* 

 Statiune: Covasna 

Craciun 2019: perioada 23-28 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 

 Singl

e 

Double Supl. 

adult 

 Single Double Supl. 

adult 

Standard cu 2 

paturi 
2.000 1.420 884  2.310 1.670 1.040  2.460 1.815 1.140 

Standard 

matrimonial 
2.100 1.475 884  2.460 1.760 1.040  2.650 1.925 1.140 

Executive 2.340 1.615 977  2.690 1.890 1.150  2.940 2.090 1.280 

Junior 

Suite 
2.710 1.840 1.090  3.160 2.160 1.280  3.470 2.395 1.435 

Senior 

Suite 
- 2.035 1.175  - 2.400 1.405  - 2.645 1.560 

Presidential 

Suite 
- 2.100 1.175  - 2.475 1.405  - 2.755 1.560 

Meniu (loc 

masă) copii* 
2

6

5 

 3

3

0 

 3

9

0 

Pat 

suplimentar

** 

2

3

5 

 2

9

0 

 3

4

5 

* 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”, mic dejun şi 

accesul la piscină) 

Condiţii de garantare & anulare a rezervărilor: 

 Pentru garantarea rezervării, plata serviciilor se efectuează după cum urmează: minim 20% în 

momentul confirmării rezervării iar restul de 80% până la data de 06.12.2019. 

  În cazul anulărilor se percep următoarele penalităţi (din valoarea pachetului achiziționat): 

o  Până la 31 octombrie 2019 – 10 %; 

o Între 1 noiembrie și 6 decembrie 2019 – 20%; 

o Din 7 decembrie 2019 – 50%. 

Pachetele includ: 
 

PACHET I: 3 NOPŢI (23 dec. – 26 dec. 

2019) sau (24 dec. – 27 dec. 2019) 

 3 nopţi de cazare, loc în cameră cu MD; 

 Cină bufet + open bar (3 ore) în seara 

de 23/26 dec.; 

PACHET II: 4 NOPŢI (23 dec. – 27dec. 

2019) sau (24 dec. – 28 dec. 2019) 

 4 nopţi de cazare, loc în cameră cu MD; 

 Cină bufet + open bar (3 ore) în serile 

de 23/27 şi 26 dec.; 

PACHET III: 5 NOPŢI (23 dec. – 

28 

dec. 2019) 

 5 nopţi de cazare, loc în cameră 

cu MD; 

 Cină bufet + open bar (3 ore) în 

serile 

de 23, 26 şi 27 dec. 

http://www.sinditour.ro/
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 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 în Restaurant Clermont; 

 Petrecere pentru copii. 

Acces GRATUIT: piscină, saună uscată, saună umedă, sală de fitness, internet, parcare 
 NU se acceptă introducerea şi consumul de băuturi alcoolice şi nealcoolice în hotel, 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 Dunarii 

HOTEL:  Green Village-Sfantu Gheorghe - Tulcea 4 * 

Statiune: Delta Dunarii 

Craciun 2019: perioada 23-27 decembrie 
 

 Craciun Inedit in inima Deltei   
    De la 1080 lei / persoana  / 3 nopti 

Pachetul include: 

 3 nopti cazare pentru 1 adult, in camera dubla cu mic dejun; 

 Primire speciala cu preparate traditionale  (24.12.2019); 

 Cina in seara de Ajun si cadouri pentru cei mici sub brad; 

 Iesire la malul marii cu vin fiert (25.12.2019); 

 Pranz festiv in ziua de Craciun;   

 Cina traditionala de Craciun; 

 Program de colinde si muzica traditionala in ziua de Craciun; 

 Pranz  (26.12.2019); 

 Cina Pescareasca (26.12.2019); 

 Seara cu DJ (26.12.2019);  

 Lunch Box (27.12.2019); 

 Masa include Apa plata / Apa minerala  

 Proiectii de Filme in Cinematograf  

 Acces la Entertainment Center (biliard, tenis de masa, carti de joc, table, darts), Kids Club 

(loc de joaca pentru.copii) si Lotus Spa (sauna uscata), Cinematograf,  Sala Fitness,  

 Transfer cu barca Murighiol – Sfantu Gheorghe – Murighiol 

o 24.12.2019 plecare din Murighiol la ora 14:00 

o 27.12.2019 plecare din Sfantu Gheorghe la ora 12:00 

 

Optional: 

 Camera single:       1296 lei / pachet 

 Noapte suplimentara (cazare cu mic dejun):   240 lei / camera dubla   

 Al treilea adult in camera (cu pat suplimentar):  979 lei / persoana; 

 Primul copil pana in 6 ani are gratuitate (fara pat suplimentar); 

 Copil 6-11.99 ani (cu pat suplimentar):   629 lei / persoana 

 Excursie in Delta si la Varsarea Dunarii in Marea Neagra:  120 / persoana; 

 

Conditii: 

 Oferta este valabila in perioada: 24 Decembrie – 27 Decembrie 2019, in limita pachetelor 

alocate; 

 Sedere minima 3 nopti; 

 

 

* Tarifele nu includ taxa de acces in Delta Dunarii. Valoarea acesteia este de 15 lei de persoana pe 
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saptamana sau 30 lei de persoana pe an. 

* Alocarea spatiilor de cazare se face la receptie. 

 

 

    

 

 

    

 

  

 

 

Info Hotel:   
Localizat in Sfantu Gheorghe, locul unde Dunarea intalneste Marea Neagra, Complexul 4* Green 

Village inseamna deopotriva o vacanta pe litoral si o evadare in inima Deltei.  

 

Complexul Green Village ocupa o suprafata de cca. 30.000 mp si dispune de 89 de camere, din care 

30 de apartamente cu o camera dubla si living si 1 apartament cu doua camere duble si living, 50 de 

camere duble si 8 garsoniere. 

 

Camerele au o suprafata cuprinsa intre 25 si 40 de mp fiecare. Apartamentele au la parter un living 

de cca. 20 mp, cu 2 fotolii de ratan, ne-extensibile si o terasa de cca. 15 mp iar la etaj un dormitor de 

cca. 30 mp. Decoratia, de un lux neostentativ, se remarca prin grija pentru detaliu. Peretii lambrisati 

in lemn patinat si mobilierul colonial din bambus cu drapajele din in brut, aduc in interior culorile 

subtile si calde ale deltei. Baile sunt generoase, cu finisaje impecabile, si toaleta separata. Camerele 

au minibar si aer conditionat. 

 

Facilitati copii: Copii cu varsta pana la 6 ani beneficiaza de gratuitate la cazare, mese si transfer. 

 

 

Transport:  
Copii intre 0-5.99 ani beneficiaza de gratuitate la transfer, tinuti in brate de catre parinti/adulti din 

motive de siguranta  

Copii intre 6-11.99 ani achita o taxa de 50% din tarif. 

 

Din motive de siguranta, este interzis accesul cu bautrui si produse alimentare in incinta Resortului. 

In situatii speciale si cu mentionarea in prealabil, taxa suplimentara pentru transportul acestora este 

de 1.5 euro/colet/sens. 

 

Adultul are dreptul la 1 bagaj de 20kg si copilul 0-11.99 are dreptul la 1 bagaj de 10 kg; pentru 

bagaje ce depasesc aceasta greutate se va plati o taxa suplimentara de 0.5 euro/kg. 

 

Turistul are dreptul de a transporta gratuit 1 bicicleta sau 1 carucior si este necesara informarea 

Prestatorului . Turistul are dreptul de a transporta gratuit un animal de companie de talie mica/medie, 

tinut in cutie speciala de transport animale ( sau in brate pe propria raspundere). 

Transportul femeilor insarcinate se face cu acordul medicului, in lipsa acestuia clienta isi asuma pe 

propria raspundere consecintele transportului. 

http://www.sinditour.ro/
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Durau 

HOTEL: Bradul 3 * 

Statiune: Durău 

Craciun 2019: perioada 22-27 decembrie 
 

VARIANTA I: 385,00 lei/persoană 
 pachet 3 nopti cazare în cameră dublă,  

 masa festiva traditionala  

 

 VARIANTA II: 465,00 lei/pers 
 pachet 4 nopti cazare în cameră dublă 

 masa festiva traditionala  

  

VARIANTA III: 540,00 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 şi 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 si traditionala 

 Sala de sedinte 
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Fundata 

HOTEL:  Complex Cheile Gradistei Fundata 3 * 

 Statiune: Fundata 

Craciun 2019: perioada 23-27 decembrie 
 

LOCATIE Pachet 3 nopti Persoane incluse in tarif 

Camera dubla Hotel 3*** si 

Vila 3*** 
1450 lei 2 adulti 

Suita si apartament 3*** 2250 lei 3 adulti sau 2 adulti cu 2 copii 

cu varsta pana in 14 ani  

Camera dubla Hotel Sport 

2** 
1150 lei 2 adulti 

Suita Hotel Sport 2** 1800 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  
- 25.00 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 – 70.00 lei  

- Masa Festiva de Craciun peste 14 ani – 140.00 lei  

Gratuitate cazare si mic dejun pentru copii cu varsta 0-3.99 ani cazati in camera dubla cu parintii. 

Meniul pentru masa festiva de Craciun nu este gratuit se poate achizitiona separat :40.00 lei  

Reducere 30% pentru accesul la centrul SPA (piscina acoperita, sauna umeda, sauna uscata, 

jacuzzi) 

http://www.sinditour.ro/
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Hotelul Bucegi 

    
 Info Hotel:   
Hotelul Bucegi face parte din Complex Cheile Gradistei 

Fundata. l  Centrul SPA(piscina, sauna umeda, sauna uscata ,jacuzzi): 50 lei / persoana / zi si 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 si 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 de starea vremii 

  l  Panou de escalada: in 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 si 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 si 

adulti, cu grade de dificultate diferite si un traseu pentru copii: 30 lei/traseu/adult, 20 lei/traseu/copil. 

In cazul grupurilor, pot parcurge aceste trasee maxim 30 de persoane/ora. Aceasta activitate depinde 

de starea vremii 

  l  Tiroliana Montana - Pentru adulti si copii peste 14 ani. Tiroliana are 500 metri lungime si 50 metri 

inaltime - Traseul poate fi parcurs de 4 persoane deodata. Tarif: 70 lei/persoana cu echipament si 

transfer cu jeepurile pana la punctul de plecare, incluse. Durata traseului este de 10 - 15 

minute/persoana; In 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 in exterior si in 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 si instalatii 

pentru zapada artificiala si centru de inchirieri echipamente. 

  l  Partii de Schi fond 

  l  Partii de Sanius 

  l  Tubing 

 

Hotel Piatra Craiului 

    
 

 Info Hotel Hotel Piatra Craiului:   

Noul complex turistic Resort Fundata este situat la 35 km de Brasov si 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 si Bucegi, iar noutatea si intimitatea locului fac din 

acest complex un loc plin de liniste si frumusete.  

 

Resort Fundata are o capacitate de 480 de locuri, in cele 232 de camere din hotelurile si vilele 

complexului. 

 

Hotel Piatra Craiului 3* are o capacitate de 80 locuri. Hotelul se afla in partea superioara a 

complexului Cheile Gradistei Fundata si va ofera vedere atat spre muntii Piatra Craiului si cat si spre 

muntii Bucegi. Hotelul are o capacitate de 80 locuri de cazare, dispuse in 38 camere duble si 1 

apartament.  

 

Localizare: Hotelul este pozitionat langa restaurantul complexului si la 50 metri distanta de receptie. 

Hotelul Piatra Craiului are in componenta sa urmatoarele tipuri de camere: 29 camere duble twin, cu 

2 paturi, televizor si baie proprie cu cada; 9 camere duble matrimonial, televizor si baie proprie cu 

cada; 1 apartament cu pat matrimonial si canapea extensibila (maxim 4 locuri), televizor si 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 in imediata apropriere a receptiei Cheile 

Gradistei Fundata.  

 

Camerele Hotelului Bucegi va ofera vedere atat spre muntii Piatra Craiului cat si spre muntii Bucegi. 
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Hotelul este dispus pe 6 etaje, are o capacitate de 170 locuri de cazare, dispersate in 71 camere duble 

si 7 garsoniere. Localizare: hotelul este pozitionat intre receptia complexului si hotel Piatra Craiului. 

Hotelul Bucegi are in componenta sa urmatoarele tipuri de camere: 69 camere duble matrimonial, 

televizor si baie proprie cu cada si dus; 2 camere duble twin, cu 2 paturi, televizor si baie proprie cu 

cada si dus; 7 garsoniere cu pat matrimonial si canapea extensibila (maxim 4 locuri), televizor si baie 

proprie cu cada si 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 

    
 

 Info Hotel Hotel Sport:   

l  Centrul spa ( piscina, jacuzzi, sauna): 30 lei/ adult/ zi si 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 si 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 si instalatii 

pentru zapada artificiala si centru de inchirieri echipamente. 

  l  Partii de Sanius 

 

Vila Bradul 
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 Info Hotel 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 si 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 si 

adulti, cu grade de dificultate diferite si un traseu pentru copii: 30 lei/traseu/adult, 20 lei/traseu/copil. 

In cazul grupurilor, pot parcurge aceste trasee maxim 30 de persoane/ora. Aceasta activitate depinde 

de starea vremii 

  l  Tiroliana Montana - Pentru adulti si copii peste 14 ani. Tiroliana are 500 metri lungime si 50 

metri inaltime - Traseul poate fi parcurs de 4 persoane deodata. Tarif: 70 lei/persoana cu echipament 

si transfer cu jeepurile pana la punctul de plecare, incluse. Durata traseului este de 10 - 15 

minute/persoana; In 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 in exterior si in 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 si 

instalatii pentru zapada artificiala si centru de inchirieri echipamente. 

  l  Partii de Schi fond 

  l  Partii de Sanius 

  l  Tubing 

 

Vila Fagul 
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 Info Hotel Vila Fagul:   

Vila Fagul este situata in complexul Cheile Gradistei Fundata si va pune la dispozitie 4 locuri de 

cazare. Vila se afla intre vilele Pinul si Carpenul, in apropiere de intrarea in complex. 

Localizare: situata la 140 metri distanta de receptie. 

 

Vila Fagul are in componenta sa urmatoarele tipuri de camere: 

2 Camere cu pat dublu-matrimonial, televizor si 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 * 

 Statiune: Moeciu 

Craciun 2019: perioada 23-27 decembrie 

 
LOCATIE Pachet 3 nopti Nr.persoane incluse in tarif 

Camera dubla Hotel 3*** si 

Vila 3*** 
1150 lei 2 adulti 

Camera dubla Casa Ana 4**** 1450 lei 2 adulti  

Camera dubla Casa Bogdan, 

Casa Dorina, Casa Ovidiu 3*** 
975 lei 2 adulti  

Camera tripla Hotel Cheia 

3***si Casa Aron 3*** 
1575 lei 3 adulti sau 2 adulti +2 copil  

Camera tripla Casa Ovidiu 

3*** 

1300 lei 3 adulti sau 2 adulti +1 copil 

cu varsta pana in 14 ani  

Apartament Casa Dorina, Casa 

Bogdan 3*** 
1800 lei 3 adulti sau 2 adulti +2 copii 

cu varsta pana in 14 ani  

Garsoniera Hotel Gradistea 

3*** 

1575 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 

- Suc gama Pepsi 

- Palinca/visinata 

- Vinul casei alb si rosu 

 

COSTURI SUPLIMENTARE 

- 25.00 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 – 70.00 lei 

http://www.sinditour.ro/
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- Masa Festiva de Craciun peste 14 ani – 140.00 

 

Motel Cheia 3* 

    
 Info Hotel:   
Complexul turistic Resort Moeciu este situat la 7 km de Castelul Bran si la 30 km de orasul Brasov. 

Va puteti caza in hotelurile si vilele complexului Resort Moeciu, puteti lua masa in restaurantul cu 

renume international sau puteti servi o bautura in pub-ul complexului. Spatiul generos si 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 

in cele 27 de camere, dispuse pe 4 etaje. 

 

Motelul se afla in zona centrala a complexului, in apropiere de restaurant si are in componenta sa 

urmatoarele tipuri de camere: 8 camere duble, cu pat matrimonial, 7 camere triple, cu un pat 

matrimonial si 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 

    
 

 Info Hotel:   
 Hotel Gradistea 3 are o capacitate de 90 locuri de cazare, dispuse in 22 camere duble twin 18 camere 

duble matrimoniale si 5 suite. Este situat langa partia de ski. Camerele hotelului ofera o imagine vie a 

padurii in orice anotimp. Alte facilitati: living cu bar si terasa pentru siesta si pauza de fumat; 

camerele au terase spatioase; piscina interioara, atmosfera agreabila, ferestre luminoase, terasa pentru 

baile de soare; jacuzzi si sauna uscata - servicii cu plata.  

 

Vila Dorina 
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 Info Hotel:   
Vila Dorina face parte din complexul Cheile Gradistei Moeciu situat intr-o locatie ideala si este 

format din doua hoteluri si 7 vile rustice. 

 Casa Dorina are o capacitate de 16 locuri de cazare, dispuse in 6 camere duble si 1 apartament cu 

doua camere si sufragerie. Are salon cu bar si semineu la parter, sauna. Terase de unde poti admira 

unul dintre cele mai frumoase peisaje din Romania 

 

Vila Ana 

    
 Info Hotel:   
Vila Ana, cotata la 4* face parte din complexul  Cheile Gradistei din Moieciu si este situata in partea 

sud-estica a acestuia, langa Casa Dorina, in apropierea foisorului si a platoului, la 75 metri distanta 

de receptie. 

Camere: Vila are o capacitate de 24 locuri de cazare dispuse in 12 camere duble ce dispun de pat 

matrimonial, televizor si baie proprie cu cada.  
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Maramureș 

HOTEL: Gabriela 3*  

Statiune: Vișeu de Sus, Maramureș 

Craciun 2019: perioada 24-27 decembrie 
 

camera dubla 2700 Ron (1350 

Ron/pachet/persoană) 
3 STELE/3 STELE PLUS – în limita disponibilității 

 

Pachetul conține: 

 3 nopti cazare(24.12. - 27.12. 2019) 

 mic dejun 

 Seara traditională românească de Craciun - 24.12.2019 - (cină, colinde, 

surprize) 

 Acces nelimitat la Centrul SPA și piscină interioară 

 

Tarife pentru copii: 

 până la 4 ani – gratuit 

 4 – 7 ani – 30% din valoarea pachetului pentru un adult. 

 7 – 12 ani – 50 % din valoarea pachetului pentru un adult. 

 Hotelul nu dispune de paturi suplimentare! Cazarea copiilor este 

posibilă în limita disponibilității camerelor triple și a camerelor 

cu canapea extensibilă. 

 

Pentru concretizarea unei rezervari este nevoie de plata unui avans de 

30%, iar diferenta de 70% trebuie achitată până la data de 01.12.2019! 

 
    

 

 

 

 

Situat in 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 
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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: GRADINA MORII 3*  

Statiune: Sighetu Marmatiei, Maramureș 

Craciun 2019: Luni, 23.12.2019 – Sambata, 28.12.2019 
Pachet 5 nopti cu pensiune completa 

Tarife 

 3500 lei - camera dubla standard  

 3610 lei - camera dubla cu balcon 

 3800 lei - camera dubla superioara  

 4400 lei - apartament sau suita  

 4900 lei - apartament de lux 
 5 nopti cazare cu mic dejun inclus; 

 Cina in 23-27.12.2019;  

 Pranz in 24-27.12.2019; 

 Pomana Porcului 24.12.2019; 

 Program artistic, Impodobirea bradului, Mos Craciun cu cadouri; 

 Excursie la Muzeul Satului cu caruta sau sania trasa de cai; 

 Foc de tabara si program artistic; 

 Spatiu special amenajat pentru copii; 

 Alte surprize. 

 

Nu este permisa aducerea bauturilor alcoolice si non alcoolice in locatie. Meniul contine: gustare 

rece/calda, fel de baza, desert, apa plata. 

Bauturile alcoolice si non alcoolice- alcoolice nu sunt incluse 

 Pentru copiii intre 0 - 6 ani cazarea este gratuită in cameră dublă cu parintii (fără pat 

suplimentar). 

Pentru copiii intre 6 -12 ani cazarea este gratuită in cameră dublă superioară sau în suită cu 

părinții și vor achita 400 lei supliment pentru masa. 

 Pentru al treilea adult se achită supliment 600 in suita sau apartament 

 

 Rezervarea va fi confirmată la data achitării unui avans de 50%. 

 Penalităţi în caz de anulare: 

50 % - 21-14 zile înaintea acordării primului serviciu 80% 

- 14-7 zile înaintea acordării primului serviciu 

100% - cu mai puțin de 7 zile înaintea acordării primului serviciu 
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Pensiunea: Holiday 3* 

Statiune: Ocna Șugatag, Maramureș 

Craciun 2019: 23.12.2019 –27.12.2019 
 1700 lei/ persoană pachet cu demipensiune (Loc în cameră dublă) 

– 4 nopti 
Primul copil de 0-3,99 ani fara pat suplimentar = gratuit. 

Primul copil 4-6.99 ani fara pat suplimentar = 100 lei/zi 

Al doilea copil indiferent de varsta si copii intre 7-13,99 ani cu pat suplimentar in camera parintilor: 

50% 

A treia persoana in camera (peste 14 ani)achita 100% .     

Servicii incluse: demipensiune bufet suedez, Mic dejun (8-10) Cina (20-22) Mos Crăciun, 

colindatori, datini si obiceiuri populare din Maramures,muzica live, discoteca. Invitati surpriza. 

Produse traditionale si non traditionale. Seara maramureseana. La toate cinele din pachet sunt incluse 

bauturile alcoolice ( vinul casei si bauturi spirtoase traditionale) si bauturile non alcoolice (apa 

minerala ,apa plata, sucuri pentru copii). Acces gratuit la piscinele interioare cu apa sarata si apa 

dulce incalzite (ora10-20), sauna (16-19), internet, parcare proprie spatioasa .  

Pentru mese suplimentare avem restaurant cu meniu traditional si clasic cu servire “a la carte”.  

Program  functionare Restaurant de la 8-23. 

 

Obiective turistice: Cimitirul Vesel si Manastirea Peri de la Sapanta(38 km),Sighetul Marmatiei cu 

Memorialul Durerii si Muzeul Satului , Manastirea Barsana (12 km), Partiile de schi de la Cavnic (12 

km). 

 

Pentru rezervare se achita avans de 50%, diferenta se achita pana in data de 10 decembrie. 

Penalitati in caz de anulare:50% pentru 21-14zile inainte de inceperea sejurului 

                                            80% pentru 14-7 zile inainte de inceperea sejurului 

                                            100%pentru mai putin de 7 zile inainte de incepere sejur 

    

 
 

 
 

 

Pensiunea Holiday este amplasată in statiunea balneoclimatica Ocna Sugatag, centrul geografic al 

Maramuresului istoric, avand ca principala bogatie naturala: apa sarata naturala extrasa din lacurile 

formate in urma inundarii fostelor mine de sare, de pe vremea imperiului Austro-ungar, apa este 

saturata in saruri, minerale si ioni de fier. 

 

Aceasta bogatie naturala, apa cloro-sodica, unica in aceasta parte a Europei este intens folosita in 

tratarea unor afectiuni reumatismale, afectiuni ale aparatului locomotor, respiratorii, a asteniei si 

surmenajului cat si pentru combaterea proceselor inflamatorii cronice. 
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Pensiunea: Lacramioara 3* 

Statiune: Săcel, Maramureș 

Craciun 2019: 21.12.2019 –27.12.2019 

 
 1650 LEI/PERS  - 22 -26 DECEMBRIE 2019, 4 NOPŢI –  5  ZILE                         

 1900 LEI/PERS  - 22 – 27 DECEMBRIE 2019, 5 NOPTI –6  ZILE 

Sau 

 1900 LEI/PERS  - 21 – 26 DECEMBRIE 2019, 5 NOPTI –6  ZILE   
Tip: DEMIPENSIUNE  

PISCINĂ INTERIOARĂ ÎNCĂLZITĂ, CIUBĂR CU ,,SLATINĂ” 

 (apă sărată LA 38ͦ C)- ACCES GRATUIT 

 

DESFĂŞURAREA PROGRAMULUI: 

 

ZIUA I :  22 DECEMBRIE 2019 

 

-Primirea turiştilor  într-un mod cum îi şade bine maramureşanului 

 

Cină: ciorbă țărănească de văcuță, specialitatea casei: cârnați de porc cu coaste afumate și cartofi 

țărănești, murături de casă, desert 

 

ZIUA II:  23 DECEMBRIE 2019 

 

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 

ZIUA III:  24 DECEMBRIE 2019 

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 
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-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 IV : 25 DECEMBRIE 2019  

 

Mic dejun : ora 9- 11 :  bufet suedez pe bază de produse tradiţionale 

 

Recomandăm : 

    *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 V : 26 DECEMBRIE 2019 

 

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  
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ZIUA VI : 27 DECEMBRIE 2018 

 

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  

- 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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Pensiunea: Plai Cu Peri 4* 

Statiune: Săpânța, Maramureș 

Craciun 2019: 22.12.2019 –27.12.2019 
 

 3800 lei - camera dubla twin/pachet/2 persoane 

 4000 lei - camera dubla/pachet/2 persoane  

 4300 lei – suita/pachet/2 persoane 

 
Pachetul include: 

5 nopți de cazare cu mic dejun inclus, cina 22-26 decembrie 

22 dec.-pomana porcului; 

23 dec.-foc de tabara; 

24 dec. - Moș Craciun prietenul copilașilor; 25 dec.-program artistic; 

26 dec.- excursie la meșteșugari 

- alte surprize . 

 

 Pentru copilașii  0-6 ani, cazați cu parinții fn camera, cazarea si masa (DP) este gratuita. 

 Pentru cu copiii 6-12 ani, cazați cu parinții în camera se plateste doar suplimentul de masa 

-440 lei iar cazarea este gratuita. 

 Pentru cu copiii 12-18 ani, cazați cu parinții in camera se plateste doar suplimentul de 

masa - 620 lei iar cazarea este gratuita. 

 Bauturile alcoolice și non -alcoolice nu sunt incluse. 

 

Pe 22.12.2019 avem Pomana porcului (pentru pachetul de Craciun)  iar pe 30.12.2019 avem 

gulaș la ceaun din patru tipuri de carne, la foc,  sub padure (pt pachetul de Revelion). 

La masa festiva din ziua de Crăciun și noaptea de Revelion avem ansamblu de muzica populara 

format din  copii care ne colinda, ne horesc și ne joaca. 

 

    

 
 

 

 

Plai cu Peri se află în Săpînţa, la 700 de metri de Cimitirul Vesel, şi oferă cazare tradiţională în zona 

Maramureşului. 

Toate camerele au TV cu ecran plat cu canale prin cablu şi baie privată. Plai cu Peri oferă acces gratuit la 

internet WiFi în întreaga proprietate. 

Puteţi cunoaşte modul de viaţă moroşan îmbrăcând costume populare din zonă şi închinând un pahar de 

pălincă autentică. 

Restaurantul proprietăţii serveşte preparate culinare din bucătăria locală, cu mâncăruri făcute în casă pregătite 

cu ingrediente locale. Pâinea de casă, mierea locală şi gemul pregătit din mure culese cu mâna sunt doar câteva 

dintre delicatesele care vă aşteaptă.   

http://www.sinditour.ro/
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HOTEL: Roman 3* 

Statiune: Borșa, Maramureș  

Craciun 2019: 22.12.2019 –27.12.2019 

 

 1500 lei/persoana  - camera dubla fără panorama 

 1700 lei/persoana - camera dubla cu panorama 
 

Pachet cazare:6 zile / 5 nopti 

• cazare in perioada 22-27 Decembrie  pat dublu 

• mic dejun inclus 

• seara de Craciun cu mâncare tradițională, băuturi alcoolice (palincă, afinată), colinde și 

muzică live in 24.12.2019 

Acces nelimitat la piscina interioara, sauna, grota de sare, jacuzzi. 

   

Consumul de bauturi proprii (ale clientilor) In restaurant, terasa, bar și zona SPA(piscina, jacuzzi, 

salina, sauna) este strict interzisa!  

Nu  se acepta camere single!    
Pat suplimentar: 50 lei/noapte 

Politica de pret, rezervare, anulare rezervare, rezervare copii 

Pentru copii pana la 4 ani este GRATUIT (fara pat suplimentar). 

Pentru copii cu vârsta între 4 - 8 ani se platete 30% din pachetul de adult, fara pat suplimentar. 

Pentru copii cu varsta între 8 - 14 ani se plate te 50% din pachetul de adult, fara pat 

suplimentar.  Pentru copii cu varsta peste 14 ani se platete pachetul de adult și se ofera pat 

suplimentar. 

 

Pentru confirmarea rezervarii se achita avans de 50% din valoarea pachetului in termen de 48 de ore 

de la data emiterii facturii proform e, iar restul de 50% va trebui sa fie ach itat pana in data de 1 

Decembrie 2019. 

In cazul neachitarii totale pana la data de 1 Decembrie 2019 se va pierde avansul și se va anula 

rezervarea. 

 

In cazul anularii rezervarii inainte de 1 Noiembrie 2019 nu se va percepe nici o penalizare. 
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HOTEL: Romanița 4*  

Statiune: Recea, Maramureș 

Craciun 2019: 21.12.2019 –27.12.2019 

 

Sejur 4 nopți 
 camera single = 300 lei/ noapte(mic dejun inclus) 

 camera double/twin = 350 lei / noapte(mic dejun inclus) 

 camera family  = 420 lei/ noapte(mic dejun inclus) 

 apartament = 520 lei/ noapte(mic dejun inclus) 

 camera  deluxe – 400 lei/noapte (single) 

 camera  deluxe – 450 lei/noapte (double) 
 
*Turistii cazati in hotel beneficiaza de intrare gratuita la SPA si Piscina Exterioara/interioara 

 
    

 

 

 

Romanita de 4 stele este un hotel cochet, deschis in august 2013 si este amplasat la intrarea in orasul 

Baia Mare (7 km de centrul orasului), in localitatea Recea, pe drumul european E58, dinspre Cluj, 

intr-o zona cu un cadru natural superb, ferit de aglomeratia urbana.  

Hotelul Romanita este unul modern, elegant si ofera camere mari, spatioase mobilate cu stil si 

rafinament, o piscina exterioara pe timp de vara, iar pe timpul iernii un Centru Spa cu dotari de 

ultima ora si piscina interioara.  

Restaurantul si sala de evenimente precum si produsele din bucataria traditional maramureseana sunt 

foarte apreciate de turistii ce vin aici pentru a-si petrece Revelionul si Sarbatorile de iarna sau doar sa 

se racoreasca de in zilele toride de vara.  

Conditiile de cazare exceptionale, facilitatile multiple, serviciile ireprosabile si proximitatea 

principalelor obiective turistice din Maramures precum si a partiilor de ski Cavnic, Suior, Mogosa si 

Izvoare fac din Hotel Romanita un loc foarte apreciat de turisti  

http://www.sinditour.ro/
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HOTEL: Victoria 3*  

Statiune: Borșa, Maramureș 

Craciun 2019: perioada 23-28 decembrie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pachetul  include:  

 cazare cu mic dejun (bufet suedez bogat) 

 cina festiva de Craciun in data de 24.12.2018, ora 18.00 - se va achita 

suplimentar la cerere (110 RON/pers.) 

 

Nota: Copii sub 4 ani au gratuitate la cazare daca dorm in pat cu parintii dar 

platesc micul dejun 10 lei/zi     

    Taxa de statiune este 3 lei/persoana/zi                                                                                                                                   
                                                                                                                            

    

 

 

 

 

 

 

Hotelul Victoria*** este situat la 800 m distanta de statiunea Borsa, cu o 

panorama montana deosebit de frumoasa. Capacitatea hotelului este de 15 camere a 

2 locuri, 3 camere a 3 locuri si 3 apartamente a 4 locuri, toate camerele si 

apartamentele sunt dotate cu TV cablu, internet wirless, baie proprie.   

Facilitati: restaurant 80 locuri, bar de zi 30 locuri, parcare iluminata si dotata cu 

supraveghere video. 

  

 4 nopti 5 nopti 

Loc in camera dubla 750 lei/pers 880 lei 

Loc in camera de 

 3 persoane  

700 lei/pers 820 lei 

Loc in apartament de  

4 persoane 

640 lei/pers 750 lei 

http://www.sinditour.ro/
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Oradea 

HOTEL:  Elite Resort Hotel 4* 

Statiune: Oradea  

Craciun 2019: perioada 21-27 decembrie 
 3 nopți 4 nopți 5 nopți 6 nopți 

Cameră single 

buget 

1360 lei/persoană 1700 lei/persoană 2085lei/persoană 2453/persoană 

Cameră dublă 

buget 

2240 lei/2 persoane 2810 lei/2persoane 3380 lei/2 persoane 3950 lei/2 persoane 

Cameră single 
standard 

1530 lei/persoană 1950 lei/persoană 2365 lei/persoană 2805lei/persoană 

Cameră dublă 
standard 

2190 lei/2 persoane 3035 lei/2persoane 3660 lei/2 persoane 4285 lei/2 persoane 

Cameră single 
premium 

2410 lei/persoană 1855 lei/persoană 2480 lei/persoană 2925 lei/persoană 

Cameră dublă 
premium 

2560 lei/2 persoane 2040 lei/2persoane 3910 lei/2 persoane 4170 lei/2 persoane 

Apartament 3360 lei/2 persoane 4300 lei/2persoane 5240 lei/2 persoane 4585 lei/2 persoane 

Pat suplimentar 1205 lei/persoană 1520 lei/persoană 1831 lei/persoană 2145 lei/persoană 

În preț sunt incluse: 

 Acces piscină exterioară încălzită 

 Acces facilități SPA - piscină interioară, jacuzzi, saună salină cu infraroșu, saună 

tradițională, saună cu aburi, sală sport, vestiar 

 Demipensiune cu mic dejun continental 

 Cină în Ajun de Crăciun 

 Prânz festiv de Crăciun, în data de 25 Decembrie 

 Camera dispune de baie privată, uscător, aer condiționat, frigider cu minibar, seif, televizor 

o LED 

 Parcare 

 Taxa de stațiune de 3% 

 Internet Wifi 

*Copiii cu vârsta de până la 6 ani beneficiază de acces gratuit. 
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Poiana Brasov 

HOTEL:  Aurelius 4 * 

Statiune: Poiana Brasov 

Craciun 2019: perioada 22-26 decembrie 
 

 
CAMERA Pachet 4 nopti 22-26.12.19 

Deluxe Room 

loc in camera 

Superior Room 

loc in camera 

Executive room 

loc in camera 

Premiere Suite 

loc in camera 

Deluxe Suite 

loc in camera 

2400 lei/pers 2640 lei/pers 2880 lei/pers 3055 lei/pers 3360 lei/pers 

*CAZARE IN CAMERA, SUPERIOR,DELUXE, EXECUTIV, PREMIER SUITE 

MINIM 2 PERSOANE (ADULTI) 

** CAZARE IN DELUXE SUITE MINIM 4 PERSOANE(ADULTI). 

 

Pachetele includ : 

 Primire traditionala cu mere coapte, nuci si vin fiert. 

 Cazare cu mic dejun. 

 Cina in fiecare seara. 

 Mos Craciun in seara de Ajun. 

 Colindatori in seara de Ajun. 

 Acces la centrul SPA( Piscina, jacuzzi interior, jacuzzi exterior, 2 saune uscate, 1 sauna 

umeda, sala de fitness). 

 Ski-bus. 

 Garderoba ski. 

 Loc de joaca pentru copii. 

 TVA si toate taxele. 

 

Optional cu plata: 

 Vedere lac: 25 % din contravaloarea pachetului. 

 

Extensie 20, 21 decembrie,cazare cu mic dejun pentru doua persoane: 

 Deluxe Room – 720 lei/noapte. 

 Superior Room – 768 lei/noapte. 

 Executive room –  815 lei/noapte 

 Premier suite – 1055 lei/noapte.  

 Deluxe suite – 1295 lei/noapte.  

 Bar.de zi. 

 Restaurantul Miorita , traditional romanesc. 

 Teren de tenis acoperit. 

 Snooker. 

 Instructor ski. 

 Inchirieri echipament ski/ snowboard. 

 Inchirieri snowmobil. 

http://www.sinditour.ro/
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Conditii si facilitati pentru copii si persoanele cazate suplimentar( mai mult de doua persoane): 

 0-5 ani gratuitate. 

 6-11 ani achita 50% din contravaloarea unui loc in camera. 

 12--15 ani achita 80%  din contravaloare unui loc in camera. 

 16 ani + achita 100 % din contravaloarea unui loc in camera. 

 

 PENTRU GRUPURI DE 10 CAMERE+ SE OFERA UN DISCOUNT DE 10 %.  

 DISCOUNT EARLY BOOKING - 10 % PANA LA DATA DE 01.08.2019. 

 

Termene de plata: 50% din c/v pachetului se achita la confirmarea rezervarii iar diferenta pana pe 

01.12.2019 

  Anularea este posibila fara penalizari pana in data de 01.10.2019. Intre 01.10-30.11 

penalizarea este de 50% din valoarea totala a rezervarii. 

  Dupa date de 01.12.2019 sau in caz de neprezentare penalizarea este de 100%. 

*DISCOUNTURILE NU SE CUMULEAZA 

 

    
 Info Hotel:   
Situare: Hotelul este situat pe marginea lacului din Poiana Brasov, cea mai cunoscuta statiune din 

Romania, si ofera o priveliste unica asupra zonei montane. 

Camere: Complexul arhitectonic, realizat in anul 2006, aduce rafinamentul si nobletea caracteristice 

Alpilor Tirolezi pe malul lacului Miorita din statiunea Poiana Brasov (1030 metri altitudine). Spatiile 

de cazare sunt mari si luminoase, mobilate luxurios, in stilul "Imparatul Romanilor", iar arhitectura 

interioara este foarte variata. 

Oaspetii au la dispozitie 208 locuri de cazare, in 88 de camere dotate cu baie proprie, aer conditionat, 

cablu TV, telefon, radio, minibar, sala de conferinta, jacuzzi, sauna, sala de intretinere / sport: 14 

superior room (60 mp), 35 deluxe room (100 mp), 16 executive room (120 mp), 18 premier suite si 7 

deluxe suite (200 mp). 

Restaurant: Renovat si decorat in stilul "Imparatul Romanilor", restaurantul are 350 de locuri si 

ofera posibilitati de amenajare pentru servirea mesei, pentru spectacole sau conferinte. 

Salonul Miorita are o capacitate de 300 de locuri dispuse pe 2 niveluri, unite printr-o scara de 

acces, ideal pentru a admira locul luminat de razele diminetii in timp ce savurati micul dejun. Oferta 

culinara imbina cele mai bune traditii locale cu rafinamentul bucatariei internationale. 

Facilitati: sala de conferinte, jacuzzi, sauna, sala de intretinere / sport 

Servicii gratuite: internet, parcare, receptie deschisa non-stop, camera de bagaje 

Servicii cu plata: room service, pranz la pachet, serviciu de transfer, spalatorie, serviciu de 

calcatorie, fax / copiator 

Animale de companie: Animalele de companie nu sunt acceptate. 

                         

Atractii in zona: Piata Sfatului din Brasov, Biserica Neagra din Brasov, Poarta Schei, Turnul Negru, 

http://www.sinditour.ro/
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Poarta Ecaterinei    
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PENSIUNEA: Crocus 4 * 

Statiune: Poiana Brasov 

Craciun 2019: perioada 23-26 decembrie 
 

TIP CAMERA Tarif pachet 3 nopti 

Camera dubla sau twin 

pentru 2 persoane 

1400 lei/cameră 

Apartament 

pentru 2 persoane 

1800 lei/cameră 

Tariful include: 

 3 nopți cazare in tipul camerei ales 

 primire cu desertul casei si vin fiert 

 mic dejun tip bufet 

 acces la jacuzzi exterior, sauna finlandeza 

 acces la sala de joaca (biliard, air hockey, sah, tenis de masa) 

 acces la WiFi si parcare auto 

 

Facilități copii: 

 copiii intre 0-6 ani, au gratuitate in acelasi pat cu parintii, al doilea copil in 

camera/apartament plateste 50% din valoarea unui loc in dubla / apartament 

 copiii intre 6-12 ani cu pat suplimentar platesc 50% din valoarea unui loc in dubla/ 

apartament 

 supliment a treia persoana, achita valoarea unui loc in dubla sau apartament in functie 

de tipul camerei 

 

Nota: 

 TVA si taxele locale sunt incluse 

 in momentul rezervării se achita 50% din valoare pachetului, diferența se achita cel 

târziu pana data de 13.12.2019 

 in cazul anularii sau modificării rezervării, suma achitata nu se restituie. 

 in cazul anularii dupa data de 13.12.2019 – se achita suma integrala a pachetului 

    
  

 

 

 

Pensiunea Crocus este o proprietate mică, administrată de o familie, în Poiana Brașov, la 10 minute de mers pe 

jos de teleschi și de pârtiile de schi. Oferă o mare varietate de mâncăruri și vinuri românești selecte și WiFi 

gratuit. 

Camerele sunt dotate cu elemente rustice, TV cu canale prin cablu, minibar și cutie de valori, precum și cu 

balcon cu vedere la munte sau la pădure. În baia privată există uscător de păr. 

http://www.sinditour.ro/
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Crocus are un teren de joacă pentru copii, parcare supravegheată, saună, terasă de vară, loc pentru foc de 

tabără și un loc de grătar.  
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HOTEL:  Complex Monterai 3 *
3 

Statiune: Poiana Brasov 

Craciun 2019: perioada 22-29 decembrie 
 

Dublă standard Junior Suite Apartament Vilă cu 4 dormitoare și 

living 

400 lei/ noapte 520 lei/ noapte 620 lei/ noapte 2500 lei/ noapte 

Tarifele sunt valabile în perioada 22-29.12.2019 și includ mic dejun bufet și TVA. 

    

 

 

 

 

 

 

Complexul Monterai se află în Poiana Mică, la 2 km de centrul staţiunii Poiana 

Braşov, şi oferă acces gratuit la internet WiFi. Oferă tenis de masă, facilităţi de grătar 

şi închirieri de biciclete. 

Toate camerele includ TV cu ecran plat cu canale prin satelit şi baie privată. Unele 

camere au balcon şi cadă cu hidromasaj. 

Restaurantul Complexului Monterai serveşte specialităţi româneşti şi preparate 

internaţionale. Micul dejun este disponibil între orele 08:30 - 10:30. 

  

                                                      
3
 Se acceptă animale de companie de talie mică contracost 

http://www.sinditour.ro/
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HOTEL:  Piatra Mare 4 * 

Statiune: Poiana Brasov 

Craciun 2019: perioada 23-27 decembrie 
 

EARLY BOOKING 
TIP CAMERA PERSOANA/ SEJUR/ 

PACHET 3 NOPTI 

TARIF  

NOAPTE   

SUPLIMENTARA/CAMERA 

Loc in camera dubla 1200 lei/pers 480 lei/cameră 

Loc in dubla sup-studio twin 1344 lei/pers 552 lei/cameră 

Loc in junior suite 1416 lei/pers 624 lei/cameră 

Loc in apartament 2784 lei/pers 720 lei/cameră 

Camera single 1920 lei/pers 456 lei/cameră 

 
Tariful include: 
* Cazare cu mic dejun , Cina traditionala in 24 decembrie. 
* Live entertainment in fiecare seara 
* Mos Craciun va darui copiilor cadourile aduse de parinti in 24 decembrie 
* Activitati recreative pentru copii – 2 ore/zi in 24,25 si 26 decembrie 
* Acces la piscina,sauna,salina si sala fitness 
* Parcare, wi-fi 
* Skibus – transfer hotel-partie si retur 
  
Facilitati copii:  
* Primul copil intre 0-6 ani – beneficiaza de gratuitate daca este insotiti de 2 adulti platitori si 
nu solicita pat suplimentar; al doilea copil pana la 6 ani va achita 50 % din tariful unui adult si 
va beneficia de pat suplimentar. 
* Copii intre 6-12 ani- beneficiaza de o reducere de 50% din tariful unui adult, daca sunt insotiti 
de 2 adulti platitori. 
* Taxe si TVA incluse 

 

    
 

 Info Hotel:   
  Situare: Hotel Piatra Mare ofera cea mai splendida priveliste a statiunii Poiana Brasov, fiind situat 

central, in cel mai inalt punct al acesteia, la o altitudine de 1050 m. 

Info: Hotelul dispunand de 5 sali de conferinta dotate corespunzator, este un important reper in 

organizarea de corferinte, prezentari, congrese, fiind gazda unora dintre cele mai importante 

evenimente politico-economice din Romania.  

http://www.sinditour.ro/
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  Camere: Renovat in totalitate in anul 2002 si adus la standardul din prezent, hotelul are 11 camere 

cu un singur pat, 136 duble, 9 garsoniere, 16 apartamente, dotate cu cablu TV, acces internet, minibar 

si telefon. Hotel Piatra Mare ofera turistilor conditii de cazare la standarde 4 stele in 186 de camere 

spatioase, ramanand in continuare printre cele mai confortabile hoteluri din statiune. Toate camerele 

sunt utilate corespunzator clasificarii si mobilate cu articole din lemn masiv, farmecul cladirii fiind 

sporit si datorita colectiei de arta autentica prezentata aici de catre proprietar. Apartamentul 

Prezidential reprezinta punctul de atractie al turistilor, acesta fiind situat la etajul 9, de unde se poate 

savura intens splendida panorama a masivului Postavaru.  

  Restaurant: Pentru servirea meselor sau a bauturilor si organizarea evenimentelor, turistii pot opta 

pentru restaurantul Smarald, restaurantul Topaz si Terasa sau Piano Bar-ul din grandiosul lobby al 

hotelului, punand astfel la dispozitie peste 1000 de locuri in total.  

Facilitati: Pentru evenimentele corporate exista 8 sali de conferinte care pot gazdui un total de pana 

la 2000 de delegati, dotate cu absolut toate facilitatile, astfel incat activitatile sa fie desfasurate cu 

succes.  

Zona de relaxare asteapta turistii sa beneficieze de piscina interioara de dimensiuni impresionante (26 

x 27m), care ofera, in acelasi timp, vedere spre munte, sauna cu bazin cu apa rece si salon de masaj, 

sala de fitness si, nu in ultimul rand, de salina. 

  Servicii gratuite: internet wireless, parcare, receptie deschisa non-stop 

  Servicii cu plata: room service 

  Animale de companie: Animalele de companie nu sunt acceptate. 

  Atractii in zona: Piata Sfatului din Brasov, Biserica Neagra din Brasov, Poarta Schei, Turnul 

Negru, Poarta Ecaterinei 
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HOTEL:  Royal Boutique Hotel 3* 

Statiune: Poiana Brasov 

Craciun 2019: perioada 23-27 decembrie 

 

 Camera dubla vintage – 3300 lei/cameră 

 Camera dubla modern – 3670 lei/cameră 

 Camera tripla vintage – 3670 lei/cameră 

 Suita moderna – 4450 lei/cameră 

 Suita vintage – 3910 lei/cameră 

 Apartament modern – 4730 lei/camera 
 

Tariful include: 

 Cazare 4 nopți 

 demipensiune si cina festiva din Ajunul Craciunului. 
 

    

 
 
 

 

 

Situat în staţiunea de schi Poiana Braşov, la 1 km de telecabină, hotelul tip boutique Royal oferă 

acces gratuit la o saună, precum şi un bar care serveşte o gamă largă de băuturi. Proprietatea asigură 

acces gratuit la internet WiFi şi parcare privată gratuită. 

Camerele hotelului Royal sunt situate într-una dintre cele 2 clădiri. Au TV prin cablu, frigider, dulap 

şi baie privată cu duş sau cadă şi articole de toaletă gratuite. Cele mai multe camere se bucură de un 

balcon cu vedere la munte. Anumite unităţi de cazare includ o canapea. 

Facilităţile hotelului tip boutique Royal includ un loc de joacă pentru copii şi o terasă. La un cost 

suplimentar sunt disponibile facilităţi de biliard şi darts. 
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HOTEL:  The Rizzo Boutique Hotel 4* 

Statiune: Poiana Brasov 

Craciun 2019: perioada 24-27 decembrie 

 
Denumire 3 Nopti/tarif 

Camera dublă 1170 lei/persoană 

Apartament 1640 lei/persoană 

Pachetul include: 

 24 decembrie:intampinarea oaspetilor, sosirea lui 

Mos Craciun, cina festiva de Craciun cu program 

artistic 

 25 decembrie: cina festiva cu program artistic 26 

decembrie: cina festiva cu program artistic 

 

Alte facilitati incluse 

 cazare cu mic dejun pentru 2 persoane 

 acces la sauna, piscina, Jacuzzi, internet wi-fi 

 parcare (in limita locurilor disponibile) 
 

    
 

 

 

 

Situat la numai 20 de metri de patinoarul din Poiana Braşov, acest hotel spa are o piscină interioară 

încălzită. Toate camerele şi zonele publice oferă vedere la pădurile din jur. 

Camerele hotelului Rizzo Boutique & Spa au TV LCD cu canale prin cablu. Lenjeria de pat este din 

satin, iar baia are duş. Apartamentele includ şi o cameră de zi cu chicinetă. 

Zona de spa este scăldată de lumină naturală şi oferă acces direct la grădina din jur şi o mică terasă de 

vară. Facilitățile de wellness includ saună și cadă cu hidromasaj. 

Restaurantul elegant are candelabre din sticlă şi serveşte preparate rafinate din bucătăria 

internaţională. Lounge barul cu canapele confortabile oferă cafea şi cocktailuri. 

Pârtia de schi Bradul se află la 150 de metri de Boutique Rizzo, iar lacul Miorița este la 300 de metri. 

Oaspeţii pot ajunge cu maşina în centrul oraşului Braşov şi la castelul istoric din Bran în mai puţin de 

25 de minute.  

http://www.sinditour.ro/
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HOTEL:  Silver Mountain Resort 3* 

Statiune: Poiana Brasov 

Craciun 2019: perioada 23-27 decembrie 
 

Denumire 3 Nopti/tarif 4 Nopti /tarif Numar 

persoane 

Dubla Deluxe 2700 3240 2 persoane 

Apartament 

2 camere 

3645 4374 3 persoane 

Apartament 3 4320 5184 4 persoane 

Oferta include : 

 Cazare cu mic dejun incepand cu data de 23 

decembrie 2019 Pomana porcului in data de 24 

decembrie 2019 

 Sosirea lui Mos Craciun in data de 24 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 exteriora incalzita) 

 

 Politici : 

 Un copil cu varsta intre 0 si 2 ani beneficiaza gratuit de cazare. 

 Pentru copiii cu varsta intre 2 si 7 ani se achita 300 de lei indiferent de sejur(include tot ce 

contine pachetul fara pat suplimentar),daca rezervarea este in apartament beneficiaza de 

canapea. 

 Pentru copiii intre 7 si 12 ani se achita 500 de lei (include tot ce contine pachetul ),daca rezervarea 

este in apartament beneficiaza de canapea. 

 Pentru copiii cu varsta peste 12 ani si adulti se achita 700 de lei (include tot ce contine pachetul + 

pat suplimentar),daca rezervarea este in apartament beneficiaza de canapea ) 

 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 2019 rezervarile devin 

nerambursabile dupa data data de 1 noiembrie 2019. 

    

  

 

 
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. 

 

HOTEL:  Teleferic Grand Hotel 4 * 

Statiune: Poiana Brasov 

Craciun 2019: perioada 23-27 decembrie 
 

 

 

 

Restaurant 

,,4 Seasons" 

STANDARD 

DOUBLE 

SUPERIOR 

DOUBLE 

JUNIOR 

SUITE  DELUXE SUITE PREMIUM 

JUNIOR 

SUITE 

PREMIU

M 

DELUXE 

SUITE 

DOUBLE 

ECONOMY 

JUNIOR SUITE 

ECONOMY 

2850 

lei/pers 

2990 

lei/pers 

3320 

lei/pers 

3560 

lei/pers 

4270 

lei/pers 

2610 

lei/pers 

3080 

lei/pers 

Restaurant 

,,Coroana Gourmet" 
3085 

lei/pers 

3225 

lei/pers 

3560 

lei/pers 

3800 

lei/pers 

4500 

lei/pers 

2850 

lei/pers 

3320 

lei/pers 

PACHETUL INCLUDE: 

 4 nopti cazare cu mic dejun; 

 Primirea oaspetilor cu mere coapte, nuci, si vin fiert; 

 23 si 26 decembrie - Cina bufet și muzica live 

 24 Decembrie - Dejun Barbeque - Pomana porcului cu lautari; 

 Primirea lui Moș Craciun și colinde; 

 Cina Romaneasca Bufet și muzica live; 

 25 Decembrie Cina festiva de Craciun și muzica  live; 

 

Kids Party, Acces la SPA (piscina, saune, Jacuzzi, fitness), Loe de joaca  pentru copii, Parcare, Wi-

Fi, garderoba ski 

*Nu sunt incluse taxele de salvamont  i promovare 3 lei/pers/noapte 

 

CONDITII SI FACILITATI COPII: 

• 0-2 ani gratuitate; 

• 2-6 ani gratuitate la cazare; 

la mese se achita 235 LEI/sejur; 

• 6-12 ani – 475 LEI/sejur Junior/junior suite premium/deluxe suite); 

• 12-16 ani – 860 LEI/sejur Junior/junior suite premium/deluxe suite); 

• Peste 16 ani sau al treilea adult - 1675 LEI/sejur Uunior/junior suite premium /deluxe 

suite). 

 

OPTIONAL (CU PLATA): 

o Tratamente SPA; 

o Coafor; 

o lnchiriere echipament ski, instructor ski; 

o Sala jocuri (Pinball Shrek, Fussball, Airhockey, Simulatoare auto); 

o Relaxare si divertisment la Apres Ski Bar; 

http://www.sinditour.ro/
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Conditii de plata si anulare: 50 % avans in termen de 7 zile de la data confirmarii. Diferenta se 

achita pana la 9 decembrie 2019. 
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Situat în staţiunea Poiana Braşov, la doar 50 de metri de o telecabină, Teleferic Grand Hotel oferă 

acces gratuit la internet WiFi şi vedere panoramică la munte. Această proprietate combină elemente 

rustice şi căldura lemnului cu facilităţi de înaltă tehnologie. 

Toate camerele sunt decorate cu gust şi au mobilier şi decoraţiuni din lemn masiv. De asemenea, 

includ TV cu ecran plat, minibar, seif şi o zonă de relaxare. Cele mai multe unităţi de cazare oferă 

balcon. 

Oaspeţii de la Teleferic Grand Hotel beneficiază de acces gratuit la centrul spa, care include o piscină 

interioară, cadă cu hidromasaj în aer liber, o zonă de fitness şi 3 tipuri de saune: umedă, uscată şi cu 

infraroşu. Vă puteţi bucura de diverse masaje şi tratamente, la un cost suplimentar. Barul spa oferă o 

gamă largă de băuturi din fructe, preparate în faţa oaspeţilor. 

La proprietate există o şcoală de schi, precum şi un centru de închiriere de echipamente de schi şi 

snowboard, cu uscător de clăpari. Există depozit pentru echipament de schi disponibil gratuit. În plus, 

hotelul pune la dispoziţia copiilor o cameră de joacă, un club pentru copii şi un loc de joacă în aer 

liber. 

Teleferic Grand Hotel găzduieşte 2 restaurante: 4 Seasons serveşte mâncăruri româneşti şi 

internaţionale, iar la Gourmet vă puteţi delecta cu preparate rafinate. Ambele restaurante au o terasă 

cu vedere la munţii din jur. După orele petrecute pe pârtiile de schi, oaspeţii se pot relaxa la barul 

après-schi de la proprietate. 
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Predeal 

HOTEL: Bulevard 3 * 

 Statiune: Predeal 

Craciun 2019: perioada 23-27 decembrie 
 

TIPURI DE CAMERE SEJUR 3 NOPTI 

/2 PERSOANE 

SEJUR 4 NOPTI 

/2PERSOANE 

CAMERA DUBLA 1890 ron 2268 ron 

APARTAMENT 2310 ron 2772 ron 

*Pachetul include: mic-dejun si pranz TVA si toate taxele. 

 

Acces gratuit la : sauna,salina,jacuzzi,wi-fi,parcare. 

 

 In data de 24 – Pomana Porcului,cu preparate traditionale,colinde ,spectacol cu 

ursi si obiceiuri romanesti.Sosirea lui Mos Craciun in seara de 24.12.2019 

 In ziua de Craciun pranz traditional cu Muzica Live, *Ansamblul de dansuri 

populare vor destinde atmosfera. 

 

Facilitati copii:  

 1 copil pana la 2 ani beneficiaza de gratuitate (fara pat suplimentar),pentru al 

doilea copil se achita 300 ron/sejur. 

 Pentru copii intre 2 si 12 ani se achita 600 ron/sejur, iar pentru copiii peste 12 

ani si adulti se 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 1 

octombrie 2019 in limita locurilor disponibile. 

* 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. 

 
 

 

 

 

Hotelul Bulevard este situat în staţiunea montană Predeal, la 2 km de pârtiile de schi, şi oferă acces 

gratuit la internet WiFi, restaurant, terasă şi grădină. 

http://www.sinditour.ro/
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Toate camerele includ minibar, TV cu ecran plat cu canale prin cablu, birou, telefon şi baie cu duş cu 

hidromasaj, uscător de păr, papuci, articole de toaletă gratuite şi halat de baie. Unele camere au 

balcon şi vedere la munte.  

http://www.sinditour.ro/
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HOTEL:  Cabana Vanatorilor 3 * 

 Statiune: Predeal 

Craciun 2019: perioada 23-27 decembrie 
 

Crăciun 2019 

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 2019 contine: 

 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 09.12.2019 

 
 

 

 

 

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 

http://www.sinditour.ro/
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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  

http://www.sinditour.ro/
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HOTEL:  Cabana Schiorilor 4* 

 Statiune: Predeal 

Craciun 2019: perioada 23-27 decembrie 
 

 Pachet Craciun camera dubla 1780 lei /  2 persoane  

 Pachet Craciun Apartament    2060 lei /  2 persoane 
Cazare 4 nopti cu mic dejun  

 24 Dec – cina festiva mancare traditional Romaneasca , muzica live, Mos Craciun si alte surprize;  

Acces internet wi-fi, parcare (in limita locurilor disponibile) 

 

Facilitati copii cu 1 adult 

 1 copil 6-14 ani: achita un loc in dubla/apartament 

 2 copii 6-14 ani: primul achita un loc in dubla,/apartament  iar al doilea achita 50% din tarif adult 

 1 copil 14-18 ani achita un loc in dubla 

 1 copil 0-6 ani si 1 copil 06-14 ani: primul are gratuitate, al doilea achita 100% 

 1 copil 0-6 ani si 1 copil 14-18 ani: primul are gratuitate, al doilea achita 100% 

 1 copil 6-14 ani si 1 copil 14-18 ani : primul achita 50% din tarif adult, iar al doilea 100% 

 

Facilitati copii cu 2 adulti 

 1 sau 2 copii 0-6 ani beneficiaza de gratuitate la pachet, fara pat suplimentar 

 1 sau 2 copii 6-14 ani achita 50% din pachet, fara pat suplimentar 

 copiii cu varste peste 14 ani achita integral 

 

* TARIFELE SUNT CALCULATE PENTRU 2 PERSOANE CAZATE IN CAMERELE DBL 

/APART 

 
 

 

 
 

 

Unitatea de cazare are o pozitionare excelenta, fiind situat la baza partiei de schi Clabucet Sosire si 

este un punct de plecare spre diferite trasee montane si obiective turistice din zona Valea Prahovei. 

Echipa noastra este formata din personal de servire atestat. 
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HOTEL:  Carmen 4* 

 Statiune: Predeal 

Craciun 2019: perioada 23-26 decembrie 

 
 1060 lei/persoana – cazare in camera dubla 3*  

 1.225 lei/persoana – cazare in camera dubla 4*  

 1.400 lei/persoana – cazare in apartament 4*  

 1.400 lei/persoana – cazare in duplex 4*  

 1.315 lei/persoana – cazare in apartament 3*  
 

 Pachetul include:  

• Cazare 3 nopti  

• Mic dejun bufet suedez: 24, 26 decembrie  

• Mic dejun cu preparate traditionale(bufet suedez) – 25 decembrie  

• Cina festiva bufet suedez: 24 decembrie  

• Cina bufet suedez: 25 decembrie  

• Intalnirea cu Mos Craciun – 24 decembrie  

• Program divertisment cu muzica live  

• Program de divertisment special pentru copii si acces gratuit la Kindergarten  

• Acces la Centrul SPA  

• Acces gratuit si nelimitat la internet WI-FI  

• Parcare gratuita in limita locurilor disponibile  

 

Nota:  

Pachetele nu includ taxa de salvamont in valoare de 3 lei/persoana/noapte.  

Un copil cu varsta pana in 7 ani beneficiaza de gratuitate (fara pat suplimentar).  

Pentru al doilea copil cu varsta pana in 7 ani se achita 385 lei/sejur si include pachetul de masa si patul 

suplimentar  

Pentru copiii cu varste intre 7-14 ani se achita 50% din valoarea pachetului.  

Rezervarea este garantata cu plata integrala a pachetelor pana la data de 30.11.2019 

    

  

 
 

 

 

 Situat în centrul oraşului Predeal, hotelul Carmen oferă acces gratuit la centrul spa. Puteţi face o baie în piscina 

interioară încălzită, vă puteţi relaxa în cada cu hidromasaj şi puteţi utiliza sauna uscată sau sala de fitness. 

Camerele sunt prevăzute cu acces gratuit la internet WiFi sau prin cablu, minibar şi TV cu ecran plat cu canale prin 

cablu. Băile includ articole de toaletă gratuite, iar pentru un plus de confort se asigură papuci şi un halat de baie. 

Unele camere au vedere la munte şi un balcon. 
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HOTEL:  Hera 3 *
4 

 Statiune: Predeal 

Craciun 2019: perioada 23-27 decembrie 

 
Tipuri camere Sejur 3 nopți Sejur 4 nopți 

Garsonieră 2450 lei 2950 lei 

Apartament 2150 lei 2450 lei 
 

 

Pachetul include: 

 Mic dejun și cină pentru 2 persoane; 

 Cină bufet în data de 23.12.2019; 

 În data de 24.12.2019 cină festivă 

 Pomană porcului și preparate tradiționale; 

 Colinde, spectacol și obiceiuri românești; 

 Sosirea lui Moș Crăciun și daruri pentru copii; 

 Băuturi alcoolice: vin fiert/țuică/vișinată/afinată/vinul casei/bere; 

 Băuturi non-alcoolice: cafea/ceai/sucuri gama Pepsi/apa mineral/plata 

 În data de 25.12.2019 masa festivă de Crăciun 

 Pranz cu preparate traditionale; 

 Spectacol și obiceiuri românești; 

 Petrecere cu muzică live; 

 Băuturi alcoolice: vin fiert/țuică/vișinată/afinată/vinul casei/bere; 

 Băuturi non-alcoolice: cafea/ceai/sucuri gama Pepsi/apa mineral/plata 

 Cină bufet în data de 26.12.2019  

 Cină bufet în data de 27.12.2019  pentru cei cu pachet de 4 nopți; 

 Acces gratuit la piscină, sauna, wi-fi, loc de joacă pentru copii; 

 Parcare gratuită în limita locurilor disponobile. 

 

Tarife și facilități pentru copii: 

 Primul copil cu vârsta 0-7 ani beneficiază de gratuitate la cazare și masa; 

 Al doilea copil cu vârsta 0-7 ani achită 300 lei/sejur cazare și masa; 

 Pentru copiii între 7-14 ani se achită 400 lei/sejur 

 Pentru copii peste 7 ani se achită 500 lei/sejur 

 Pentru al treilea adult în apartament se achită 600 lei/sejur 

 Pentru al patrulea adult în apartament se achită 800 lei/sejur 

 Pentru copiii până la 12 ani se va organiza masa festivă separate. 

 

                                                      
4
 Se acceptă animale de companie de talie mică contracost  
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 Info Hotel:   
 

Restaurant: In restaurantul unitatii se pot servi atat preparate traditionale, cat si specialitati din 

bucataria internationala si 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 si flipchart, conexiunie la internet - wireless. 

Servicii gratuite: acces la piscina si sauna, internet wireless, parcare, camera de bagaje, jocuri de 

divertisment, receptie 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 si 7 ani beneficiaza de gratuitate la cazare; copiii mai mari de 

7 ani beneficiaza de reducere 50%. 

 

Atractii in zona: trasee turistice montane in imprejurimi (Canionul ,,Sapte scari", Cascada 

,,Tamina", Pestera de gheata, Cheile Rasnoavei), Manastirea ,,Sfantul Nicolae", Biserica ortodoxa 

,,Sfintii Imparati Constantin si 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 
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Pensiunea: Toledo 

Statiune: Predeal 

Craciun 2019: perioada 23-27 decembrie 
 

 Tarif: 775 lei / loc in camera dubla standard / sejur 
Oricand in perioada 23.12 – 27.12 – 3 nopti 

Servicii incluse: 

- 4 zile / 3 nopti de cazare cu mic dejun bufet in camera dubla  

- petrecere pentru copii cu teatru de papusi si karaoke in ajunul Craciunului  

- masa festiva de Craciun cu meniu traditional romanesc cu, tuica, vin alb/rosu la carafe, 

apa plata/mineral, bauturile vor fi la discretie pe bar 

 

- Pentru cazarea in alt tip de camera se achita o diferenta de comfort. 

- Camera dublu lux si apartament mansarda  30 ron/zi/camera   

-  Apartament       45 ron/zi/camera 

- Apartament lux                  65 ron/zi/ camera 

 

Facilitati copii in camera cu 2 adulti: 
- 0-6 ani - 1 copil beneficiaza de gratuitate la cazare si masa in camera dubla. Al doilea copil 0-6 ani 

va achita 50% din valoarea ofertei pentru 1 adult in camera dubla standard si cazarea se va face in 

camera dubla de lux. 

- 6-12 ani vor achita 50% din valoarea ofertei pentru un adult dar nu in camera dubla. 

- peste 12 ani se va taxa ca adult  

 

Pentru cazarea a 3 adulti in camera tripla sau apartament se acorda o reducere de 10% 

La receptie se incaseaza TAXA  SPECIALA " SALVAMONT, DEZVOLTARE TURISTICA 

SI INFRUMUSETARE STATIUNE ". 

    

 
 

 

 

Pensiunea Toledo este așezata intr-un splendid peisaj montan, la liziera padurii, dar si foarte aproape de DN1, 

ferita de agitatia orasului. Imbinand linistea zonei si peisajele minunate cu un confort deosebit, este locul ideal 

unde sa va petreceti vacantele sau micile clipe de ragaz. 

Pensiunea Toledo dispune de un restautant cu circuit inchis (destinat exclusiv celor cazati aici). In cadrul 

Pensiunii, functioneaza un centru SPA de intretinere, modelare corporala, relaxare si recuperare fizica atat 

specifica sportivilor cat si post-traumatica dotat cu aparatura de ultima generatie. 

Pensiunea Toledo dispune de camere spatioase, luminoase, decorate cu gust rafinat, avand tot confortul dorit: 

minibar, cablu TV, centrala telefonica, baie proprie, terasa balcon, facand ca zilele petrecute aici sa devina o 

sursa de regenerare fizica si psihica. 
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HOTEL: Rozmarin 4*
5
 

Statiune: Predeal 

Craciun 2019: perioada 22-27 decembrie 
 

4 nopti + 1 noapte cadou ( check-in 22.12.2019-check-out 27.12.2019 noaptea 

cadou ) 

  1830 lei/persoana, loc in camera dubla/sejur     

  2345 lei/ persoana, loc in apartament (2 pax)/sejur     
  

Conditii si facilitati pentru copii si adulti: 
 935 lei/sejur – copil 7-12 ani cu pat suplimentar in camera dubla/apartament 

 705 lei/sejur- copil 7-12 ani cazat in pat cu parintii in camera dubla 

 1365 lei/sejur- a treia persoana adulta cazata in camera tripla sau apartament 

 940 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. 

 465 lei/sejur- al doilea copil intre 0-7 ani cazarea in camera cu pat suplimentar si mese incluse 

 special pentru copiii: acces gratuit  la locul de joaca cu participare la toate activitatile zilnice 

organizate (animatori, face paiting, concursuri), cadouri pentru cei mici. 

 

Extranight:  235 lei/camera dubla/noapte cu mic dejun inclus pentru doua persoane 

                      330/apartament/noapte cu mic dejun inclus pentru doua persoane 

                      285 lei/camera tripla/noapte cu mic dejun inclus pentru trei persoane 

 
Pachetul include: 

 22.12.19: - Intampinarea oaspetilor in receptia hotelului 

    - Cina tip bufet suedez cu muzica live 

 23.12.19:  - Micul dejun 

                 - Pranzul tip bufet suedez 

                 - Cina tip bufet suedez cu muzica live 

 24.12.19: - Micul dejun 

                   - Dejun BBQ cu taierea porcului 

                   - Intalnirea cu Mos Craciun 

                   - Cina tip bufet suedez -> colindatori, dansatori, muzica live 

 25.12.19: - Micul dejun 

                   - Pranz tip bufet suedez 

                   - Cina tip bufet suedez cu muzica live 

 26.12.19: - Micul dejun 

                  - pranz 

 27.12.19: - Micul dejun 

 

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) 

                                                      
5
 Acceptă animale de companie 
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15% reducere early booking pentru rezervarile achitate integral pana la 

15.10.2019 
 

FACILITĂȚI: 

 wi-fi;                                                                            

 acces liber la sala de fitness, saună        

 muzică live în restaurant   

 

 

 

 

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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Sangeorgiu de Mureș 

HOTEL: Apollo Wellness Club 4* 

Statiune: Sângeorgiu de Mureș 

Craciun 2019: perioada 21-26 decembrie 
 

 4 nopţi (22.12-26.12.2019): 

 Cameră double 4**** 1200 lei/adult 

 Cameră double 3*** 1040 lei/ adult 

 470 lei/copil (5-12 ani) 

 Supliment SGL 300 lei/sejur 
 

 5 nopţi (21.12-26.12.2019): 

 Cameră double 4**** 1400 lei/ adult 

 Cameră double 3*** 1200 lei/ adult 

 575 lei/copil (5-12 ani) 

 Supliment SGL 350 lei/sejur 
 

Sunt incluse: 

 Mic dejun bufet 

 Prânz de Crăciun (bufet) in data 25.12 

 Buget restaurant 50 lei/adult/zi şi 25 lei/copil 5-12 ani/zi (se consuma in regim a la carte in 

restaurant) 

 Buget wellness 80 lei/adult/sejur ((bugetul poate fi folosit pentru servicii de masaj, 

cosmetica) 

 Acces nelimitat la Centrul SPA 

 Surprize de la Moş Crăciun pentru copii 

    

  

 

 

 

Situat la 3 km de Târgu Mureş, Hotelul Apollo oferă acces gratuit la un centru de wellness mare cu 

piscine în interior şi 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 şi băi cu apă sărată. La proprietate veţi găsi mai multe facilităţi 

sportive, printre care terenuri de fotbal, tenis şi baschet. 

http://www.sinditour.ro/
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Toate camerele includ TV prin cablu şi baie privată cu halate de baie şi papuci. Unele camere au aer 

condiţionat şi beneficiază de balcon şi de acces gratuit la internet WiFi. Unele camere sunt de 3 stele. 
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Sighisoara 

HOTEL: DoubleTree by Hilton Hotel Sighisoara - Cavaler 4* 

Statiune: Sighișoara 

Craciun 2019: perioada 23-26 decembrie 
 

1930 lei/FAMILIE* 
2 adulți + 1 copil < 7 ani 

Pachet 3 nopți în cameră dublă 
Pachetele includ: 

 Cazare cu mic dejun bufet in camerele DoubleTree by Hilton 

 Gustare de intampinare cu produse traditionale 

 Pranz traditional pe data de 24 Decembrie 

 Cina  in Ajunul de Craciun 

 Cina festiva de Craciun  cu muzica liva 

 Acces gratuit la centrul SPA pe toata durata sejurului. 

 Parcare gratuita( in limita disponibilitatii). 

 

Conditii: 

  Avansul de 50% din contravaloarea pachetului asigura rezervarea ferma si se achita 

intr-un termen de 5 zile de la data transmiterii facturii proforma,cu o achitare integrala 

a pachetului pana la data de 15 decembrie 2019. 

 Tarifele includ TVA si taxa hoteliera. 

 IN CAZUL ANULARILOR, AVANSUL  NU SE RESTITUIE. 

 

Recomandări: 

 Patinoar în spatele hotelului; 

 Târg Crăciun; 

 Masaje de Relaxare în centru SPA (reducere 25%) 

    

 

 

Situat la 200 de metri de Cetatea Sighişoara, inclusă în Patrimoniul Mondial UNESCO, Doubletree by Hilton 

Hotel Sighişoara - Cavaler oferă acces gratuit la un centru spa cu saună finlandeză, baie de aburi şi piscină 

interioară. 

Toate camerele sunt elegante şi oferă aer condiţionat, minibar şi TV cu ecran plat. Băile includ articole de 

toaletă. Unele camere şi suite de la DoubleTree by Hilton Hotel Sighişoara - Cavaler au scări interioare. 

În întregul hotel este disponibil acces gratuit la internet WiFi şi există săli de conferinţe cu o capacitate de 300 

de persoane. Pentru confortul dumneavoastră, se oferă servicii de concierge şi de transfer cu plată. De 

asemenea, sunt disponibile şi masaje, la un cost suplimentar.  

http://www.sinditour.ro/
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Sinaia 

HOTEL: Caraiman 3* 

Statiune: Sinaia 

Craciun 2019: perioada 22-27 decembrie 
 Pachet  

4 nopti 

 

Pachet  

5 nopti 

 

Pachet camera single 1210 LEI 1510 LEI 

Pachet camera dubla 1595 LEI 1925 LEI 

Garsoniera * 2365 LEI 2840 LEI 

Copil 6 -14 ani 
(cu pat suplimentar inclus si aceleasi servicii ca 

si pachetul de baza cu mențiunea ca la 

restaurant meniurile au jumătate de porție) 

   495 LEI   605 LEI 

 

Pachetul special de Craciun al hotelului Caraiman 3* include urmatoarele servicii: 

- cazare 4  sau 5 nopti cu mic dejun bufet suedez ( in functie de pachetul ales) 

- 24.12.2019 – intampinarea Mosului cu daruri pentru copii; 

- cina bufet in data de 24.12.2019 cu program artistic; 

- dejun festiv de Craciun in data de 25.12.2019 cu program artistic ; 

- taxele locale 
 

*In garsoniera se pot caza maxim 3 adulti , sau 2 adulti cu 2 copii 

Copiii cu varsta cuprinsa intre 0-6 ani beneficiaza de gratuitate la cazare si mic dejun (fara pat 

suplimentar), iar in restaurant vor avea loc la masa fara meniu. 

Program de divertisment/ face painting  in data de 24.12.2019 , ora 17.00 si cadouri surpriza de la 

MOS CRACIUN ! 
 *** Confirmarea rezervarilor pentru pachetele speciale de Craciun se face cu plata anticipata  a 50%  

din valoarea pachetului in termen de 5 zile de la comanda ferma , diferenta urmand a fi achitata pana 

la data de 01.12.2019. 

    

 

 

 

 

Clădirea, construită în stil neo-clasic românesc în anul 1881, este monument înscris în Patrimoniului Național, clasa A. 

Este unul dintre cele mai vechi hoteluri din Sinaia, beneficiind astfel de o poziționare extrem de centrală, cu o deschidere 

largă către Parcul Dimitrie Ghica și cu o priveliște spectaculoasă asupra munților Bucegi. Casino-ul din Sinaia, Hotelul 

Palace, centrul comercial al orașului sau Mânăstirea Sinaia se află la o distanță de câteva minute de mers pe jos. 

Hotelul Cariaman are 71 de camere (10 garsoniere si 61 camere duble și single), un restaurant cu specific românesc, săli 

de conferințe, terasă de vară, spălătorie și curățătorie proprie, salon de înfrumusețare, seif la recepție și parcare proprie. 

Camerele, majoritatea cu vedere la parc, va ofera tot confortul necesar pentru petrecerea unei vacante odihnitoare. Ele 

dispun de televiziune prin cablu – LCD, minibar, linie telefonica directa, incalzire centrala și internet.  

http://www.sinditour.ro/
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HOTEL: Carpathia 4* 

Statiune: Sinaia 

Craciun 2019: perioada 23-27 decembrie 
TIPURI DE CAMERE SEJUR 3 NOPTI/2 

PERSOANE 

SEJUR 4 

NOPTI/2PERSOANE 

CAMERA DUBLA 2550 ron 3060 ron 

APARTAMENT 3000 ron 3600 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,wi-fi. In 

ziua de Craciun pranz traditional cu 

Muzica Live. 

 *Ansamblul de dansuri populare vor destinde atmosfera. 

 

 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 01.10.2019 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. 

    

  

 

 

 
Situat central în staţiunea montană Sinaia, hotelul de 4 stele Carpathia oferă acces gratuit la un centru spa cu 2 saune, 

piscină interioară şi cadă cu hidromasaj. Accesul la internet WiFi este gratuit în întreaga proprietate. 

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.  

http://www.sinditour.ro/
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HOTEL: Bucegi 3* 

Statiune: Sinaia 

Craciun 2019: perioada 22-27 decembrie 
 

Pachet 5 nopti 
Tip Camera Tarif / Pachet 

Camera Dubla Standard in regim Single 1395 lei 

Camera Dubla Standard 1790 lei 

Apartament Clasic 2540 lei 

Supliment a 3-a persoana in Apartament Clasic 645 lei 

Apartament Executiv 2790 lei 

Supliment a 3-a persoana in Apartament Executiv 695 lei 

 

Pachet 4 nopti 
Tip Camera Tarif / Pachet 

Camera Dubla Standard in regim Single 1299 lei 

Camera Dubla Standard 1678 lei 

Apartament Clasic 2366 lei 

Supliment a 3-a persoana in Apartament Clasic 615 lei 

Apartament Executiv 2598 lei 

Supliment a 3-a persoana in Apartament Executiv 655 lei 

 

Pachet 3 nopti 
Tip Camera Tarif / Pachet 

Camera Dubla Standard in regim Single 1146 lei 

Camera Dubla Standard 1500 lei 

Apartament Clasic 2094 lei 

Supliment a 3-a persoana in Apartament Clasic 555 lei 

Apartament Executiv 2292 lei 

Supliment a 3-a persoana in Apartament Executiv 600 lei 

Pachetul include:   

 3, 4 sau 5 nopti de cazare (conform pachetului ales); 

 micul dejun; 

 pomana porcului in ziua de Ajun (la ora 15 la Cabana Schiori); 

 dejun in ziua de Craciun. 

 

Oferta Early Booking 
 Daca achitati pachetul integral pana la data de 01 Octombrie 2019 beneficiati de un discount de 

20%; 

 Pentru achitarea pachetului integral pana la data de 01 Noiembrie 2019 va oferim un discount de 

10%. 
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Rezervarile vor fi achitate fie integral in momentul rezervarii fie in momentul rezervarii se va 

achita un avans de 50%, iar diferenta pana la 01 Octombrie 2019 sau 01 Noiembrie 2019, in 

functei de oferta Early Booking aleasa. 

 

Facilități copii: 
* Copiii cu varsta cuprinsa intre 0 si 6 ani beneficiaza de gratuitate la cazare, in camera cu 

parintii, si mic dejun  

 * Pentru copiii cu varsta curpinsa intre 0 si 6 ani, pentru care se doreste loc la masa de 

Craciun, se va achita un supliment de 100 lei/copil        

 

Toate tarifele includ T.V.A.-ul si taxele locale 

Transferul la pomana porcului (Hotel Bucegi–Cabana Schiori–Hotel Bucegi) NU este inclus                                                                                                                    

 

!!! In cazul anularii rezervarii sau in cazul neprezentarii,  

avansul achitat nu se returneaza !!! 
 

    

 
 

 

 

Facilități unitate: 

 fax 

 internet wireless 

 parcare 

 plata cu cardul 

 restaurant 

 sală de conferințe 

 seif la recepție 

 spalătorie 

 

Facilități camere: 

 baie în cameră 

 cameră cu TV 

 încălzire centrală 

 internet în camera 

 minibar în cameră 

 telefon în cameră 

 uscător de păr 

  

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/
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 Vila: Economat 3* 

Statiune: Sinaia 

Craciun 2019: perioada 22-27 decembrie 
 

Pachet 5 nopti 
Tip Camera Tarif / Pachet 

Camera Dubla Standard 2660 lei 

Camera Dubla Superioara 3110 lei 

Apartament Standard 4260 lei 

Supliment a 3-a persoana in Apartament Standard 980 lei 

Apartament de Lux 4810 lei 

Supliment a 3-a persoana in Apartament de Lux 1230 lei 

 

Pachet 4 nopti 
Tip Camera Tarif / Pachet 

Camera Dubla Standard 2460 lei 

Camera Dubla Superioara 2900 lei 

Apartament Standard 3940 lei 

Supliment a 3-a persoana in Apartament Standard 910 lei 

Apartament de Lux 4460 lei 

Supliment a 3-a persoana in Apartament de Lux 1150 lei 

 

Pachet 3 nopti 
Tip Camera Tarif / Pachet 

Camera Dubla Standard 2200 lei 

Camera Dubla Superioara 2560 lei 

Apartament Standard 3460 lei 

Supliment a 3-a persoana in Apartament Standard 815 lei 

Apartament de Lux 3910 lei 

Supliment a 3-a persoana in Apartament de Lux 1025 lei 

Pachetul include:   

 3, 4 sau 5 nopti de cazare (conform pachetului ales); 

 micul dejun; 

 pomana porcului in ziua de Ajun (la ora 15 la Cabana Schiori); 

 dejun in ziua de Craciun. 

 

Oferta Early Booking 
 Daca achitati pachetul integral pana la data de 01 Octombrie 2019 beneficiati de un discount de 

20%; 

 Pentru achitarea pachetului integral pana la data de 01 Noiembrie 2019 va oferim un discount de 

10%. 

 

http://www.sinditour.ro/


  

 

 

137 

 

 

 

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 

 
Rezervarile vor fi achitate fie integral in momentul rezervarii fie in momentul rezervarii se va 

achita un avans de 50%, iar diferenta pana la 01 Octombrie 2019 sau 01 Noiembrie 2019, in 

functei de oferta Early Booking aleasa. 

 

Facilități copii: 

* Copiii cu varsta cuprinsa intre 0 si 6 ani beneficiaza de gratuitate la cazare, in camera cu 

parintii, si mic dejun  

 * Pentru copiii cu varsta curpinsa intre 0 si 6 ani, pentru care se doreste loc la masa de 

Craciun, se va achita un supliment de 115 lei/copil          

 

Toate tarifele includ T.V.A.-ul si taxele locale 

Transferul la pomana porcului (Economat – Cabana Schiori – Economat) NU este inclus 

                                                                                                                     

 

!!! In cazul anularii rezervarii sau in cazul neprezentarii,  

avansul achitat nu se returneaza !!! 
 

    

 

 

 

 

 

Descriere 

Vila este in cadrul complexului Furnica - Economat care este situat in vecinatatea Castelului Peles la 

10 minute de centrul statiunii, pe drumul care duce spre cota 1400. 

Situata langa Castelul Peles, Vila ECONOMAT a fost construita in acelasi stil bavarez ca si palatul, 

fiind deopotriva simpla, eleganta si confortabila. 

 

Descriere camere:  

TV, frigider, baie cu cada -in apartamente, baie cu dus -in camera 
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HOTEL: Marea Neagra 3* 

Statiune: Sinaia 

Craciun 2019: perioada 23-27 decembrie 

 
Pachet 3 nopti/4 zile 

 Camera dubla – 1.430,00 RON/pachet 

 Camera dubla + pat suplimentar – 2.145,00 RON/pachet 
 

Pachet 4 nopti/5 zile 

 Camera dubla – 1.680,00 RON/pachet 

 Camera dubla + pat suplimentar – 2.520,00 RON/pachet 
 

Pachetul include 

- Cazare mic dejun tip bufet 

- Cina festiva in seara de 25 decembrie 2019 cu DJ 

- Mos Craciun in data de 25 decembrie 2019 si colindatori 

 

Pentru camerele cu vedere spre munte se va achita un supliment de 50,00 RON/camera/noapte. 

Copiii cu varsta pana la 10 ani beneficiaza de gratuitate la cazare si mic dejun (fara pat 

suplimentar), iar la restaurant vor avea loc la masa fara meniu; structura camerelor duble permite 

doar un pat suplimentar; 

Se poate opta pentru meniu copil, de specificat la momentul rezervarii. 

Copiii peste 10 ani se incadreaza in conditiile tarifului de adult. 

Taxa de salvamont in valore de 6 RON /persoana /sejur si taxa hoteliera reprezentand 

2% din totalul cazarii nu sunt incluse in tarifele de cazare si se vor achita separat la 

sosire. 

OBSERVATII: 

Va mentionam faptul ca, pentru aceasta perioada, datorita solicitarilor numeroase, in cazul unei 

comenzi ferme se va achita un avans de 50% din cval. pachetului de servicii, in momentul efectuarii 

rezervarii, iar diferenta de 50% se va achita pana la data de 01.12.2019. 

Dupa aceasta data rezervarile se fac doar pe baza platii integrale. 

In cazul platii avansului si anularii rezervarii sau in cazul in care nu se plateste integral pachetul, 

pana la data de 01.12.2019 avansul se pierde integral, iar rezervarea se anuleaza. 
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HOTEL: Palace 4* 

Statiune: Sinaia 

Craciun 2019: perioada 22-27 decembrie 
 Pachet  

4 nopti 

 

Pachet  

5 nopti 

 

Pachet camera single/vedere strada 1510 LEI  1850 LEI 

Pachet camera dubla 

matrimoniala/vedere strada 

2055 LEI 2495 LEI 

Pachet camera dubla twin/vedere parc 2420 LEI 2915 LEI 

Garsoniera * 3575 LEI 4235 LEI 

Copil 6 -14 ani  
( Cazarea se va face obligatoriu in camera twin 

+  pat suplimentar . Copilul va acea aceleasi 

servicii ca si pachetul de baza cu mențiunea ca 

la restaurant meniurile au jumătate de porție) 

  715 LEI   825 LEI 

 

Pachetul special de Craciun al hotelului Palace 4* include urmatoarele servicii: 

 cazare 4  sau 5 nopti cu mic dejun bufet suedez ( in functie de pachetul ales) 

 24.12.2019 – intampinarea Mosului cu daruri pentru copii; 

 cina bufet in data de 24.12.2019 cu program artistic; 

 dejun festiv de Craciun in data de 25.12.2019 cu program artistic ; 

 taxele locale 
 

*In garsoniera se pot caza maxim 3 adulti , sau 2 adulti cu 2 copii 

Copiii cu varsta cuprinsa intre 0-6 ani beneficiaza de gratuitate la cazare si mic dejun (fara pat 

suplimentar), iar in restaurant vor avea loc la masa fara meniu. 

Program de divertisment/ face painting  in data de 24.12.2019 , ora 17.00 si cadouri surpriza de la 

MOS CRACIUN ! 
 *** Confirmarea rezervarilor pentru pachetele speciale de Craciun se face cu plata anticipata  a 50%  

din valoarea pachetului in termen de 5 zile de la comanda ferma , diferenta urmand a fi achitata pana 

la data de 01.12.2019. 

    

 

 

 

 

Hotelul Palace a fost construit în anul 1911, în numai opt luni de zile (între 26 noiembrie si 15 iulie), după planurile 

arhitectului Petre Antonescu. Situat în grădina orașului, chiar în Parcul Dimitrie Ghica, hotelul a fost recent renovat si 

readus la imaginea din zilele sale glorioase. 

Dincolo de eleganța clasică de secol XX, Hotelul Palace beneficiază de o poziție cu adevărat privilegiată: în centrul 

orașului, în imediata vecinătate a Casino-ului din Sinaia, a Hotelului Caraiman și la doar câteva minute de mers pe jos de 

centrul comercial al orașului sau de Mânăstirea Sinaia.  

http://www.sinditour.ro/
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HOTEL: Rina 4* 

Statiune: Sinaia 

Craciun 2019: perioada 24-29 decembrie 
 

                    

Pachet 4 nopti 

  

Pachet 5  nopti 

Camera dubla budget 2340 lei  2590  lei 

Camera dubla  standard 2555 lei               2840  lei 

Camera dubla DELUXE 3020  lei 3299  lei 

Pat suplimentar copil 6-12 ani  785  lei  899  lei 

 Pachetul include 

 4 sau 5 nopti de cazare cu mic dejun bufet, spectacol cu colinde, ocazionat de sosirea lui Mos 

Craciun in data de 24.12.2019,   

 dejun festiv in data de 25.12.2019 cu program artistic 

 cina bufet in data de 26.12.2019 cu program artistic 

    parcare – in limita locurilor disponibile, acces piscina – in limita capacitatii maxim admise, 

TVA si taxele locale 

* SPECIAL pentru copii, program de divertisment  

 

Politica cazare copii – pachet 4 nopti: 

–   primul copil cu varsta sub 6 ani, se asigura GRATUITATE (cazat in pat cu parintii) – fara meniu la 

mesele din program; pentru al doilea copil cu varsta sub 6 ani, se percepe suma de 550,00 lei/pat/sejur 4 

nopti (include „meniu copil” pentru mesele din program) 

-  Pat suplimentar (copil 6 – 12 ani) = 785,00 lei/pat/sejur 4 nopti – include cazare in camera parintilor si 

mesele din program („meniu copil”) 

 

Politica cazare copii – pachet 5 nopti: 

–   primul copil cu varsta sub 6 ani, se asigura GRATUITATE (cazat in pat cu parintii) – fara meniu la 

mesele din program; pentru al doilea copil cu varsta sub 6 ani, se percepe suma de 645,00 lei/pat/sejur – 5 

nopti (include „meniu copil” pentru mesele din program) 

- Pat suplimentar (copil 6 – 12 ani) = 899,00 lei/pat/sejur 5 nopti – include cazare in camera parintilor si 

mesele din program („meniu copil”) 
 

Observaţii: 

•             Copiii cu varsta peste 12 ani se incadreaza in conditiile tarifului de adult; 

•             1 camera suporta 1 singur pat suplimentar; 
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Slanic Moldova 

HOTEL: Perla 4* 

Statiune: Slănic Moldova 

Craciun 2019: perioada 23-26 decembrie 
 

 1380 lei/ adult in camera dubla 

 1495 lei/ adult  in junior suite 

 1590 lei/ adult  in apartament 

 1730 lei/ adult in camera single 
  

Tariful include: 

 -cazare 3 nopti cu demipensiune, in tipul de camera ales; 

 -Obiceiuri si traditii din zona Moldovei (grup colindatori) – program artistic 

 -Petrecere tematica cu trupa de animatori pentru copii, in jurul bradului 

 (Vine Mosul si aduce cadouri) 

 Cina festiva de Craciun. Petrecem alaturi de FORMATIA DREAMS; 

 acces la central SPA  

 (piscina, bazin cu apa sarata, sauna umeda, sauna uscata, sala de fitness) 

 -internet wifi 

 

Tarife copii 

- Copiii cu varsta cuprinsa intre 0-6.99 beneficiaza de gratuitate la cazare si masa, 

-  Copiii cu varsta cuprinsa intre 7-13.99 ani achita 50% din tariful unui adult,  

-  Copiii cu varsta peste 14 ani sunt considerate adulti si achita 80% din tarif. 

 

- Avansul de 30% se achita in termen de 7 zile de la efectuarea rezervarii, urmand ca diferenta 

sa fie achitata cu maxim 21  zile inainte de data check-in-ului. 

-  Se poate caza 1 adult si un copil cu varsta de pana la 7 ani, fara a se percepe vreun cost 

suplimentar pentru copil. 

-  2 adulti si un copil pentru care se solicita pat suplimentar, se va achita suplimentul pentru pat 

suplimentar 46 lei/noapte, daca copilul doarme in pat cu parintii atunci nu va achita 

suplimentul respectiv. *In camera dubla se poate pune pat suplimentar. 
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Hotelul Perla**** oferă 2 restaurante, un centru de fitness, un centru de wellness şi spa, o terasă şi un 

bar în Slănic-Moldova. Hotelul oferă o piscină interioară şi un depozit de bagaje.Camerele hotelului 

includ un dulap şi un TV cu ecran plat. Camerele sunt utilate cu un ceainic, unele camere au balcon, 

iar anumite camere se bucură de vedere la munte. 

Centrul de wellness şi spa bine echipat oferă mai multe tipuri de facilităţi de tratament. Proprietatea 

are o saună. Schiatul se numără printre activităţile de care oaspeţii se pot bucura în apropierea 

proprietăţii. 
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HOTEL: Euro Vacanța 3* 

Statiune: Slănic Moldova 

Craciun 2019: perioada 22-27 decembrie 
 

PREȚ: 900 LEI/persoană/sejur 
3 NOPȚI CU PENSIUNE COMPLETĂ 23.12-26.12.2019 

23.12-Luni: cazare,  cină 

24.12-Marti: cazare, mic dejun, la dejun vă invităm la sărbătorirea Ignatului, cină  

25.12-Miercuri: cazare, mic dejun și dejun cu produse specifice, cină specială cu muzică 

live 

26.12-Joi: mic dejun 

 

PREȚ: 1090 LEI/persoană/sejur 
4 NOPȚI CU PENSIUNE COMPLETĂ 22.12-26.12.2019 

22.12 Duminica: cazare, cina 

23.12 Luni: cazare, mic dejun, dejun și cină 

24.12 Marti: cazare, mic dejun, la dejun vă invităm la sărbătorirea Ignatului, cină  

25.12 Miercuri: cazare, mic dejun și dejun cu produse specifice, cină specială cu muzică 

live 

26.12 Joi: mic dejun 

 

PREȚ: 1485 LEI/persoană/sejur 
5 NOPȚI CU PENSIUNE COMPLETĂ 22.12-27.12.2019 

22.12 Duminica: cazare, cina 

23.12 Luni: cazare, mic dejun, dejun și cină 

24.12 Marti: cazare, mic dejun, la dejun vă invităm la sărbătorirea Ignatului, cină  

25.12 Miercuri: cazare, mic dejun și dejun cu produse specifice, cină specială cu muzică 

live 

26.12  Joi: cazare, mic dejun, dejun și cină 

27.12 Vineri: mic dejun 

 

Am pregătit pentru dumneavoastă cele mai bune bucate, am scos din beciuri vinul cel 

bun și din cămara noastră surprize culinare pentru toate gusturile.  

 

Alături de dumneavoastră o să petrecem un Crăciun autentic cu ignatul porcului 

(tăierea porcului), țuică, vin fiert, muzică de petrecere și nu în ultimul rând savurarea șoricilor 

și a pomanei porcului, alături  de multe alte surprize. 

Suntem gata să vă primim într-o atmosferă de sărbătoare cu muzică LIVE în fiecare 

seară, oferindu-vă și piscina noastră de dimensiuni semi-olimpice încălzită pentru o relaxare 

completă. 
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Sovata 

HOTEL:  Bradet Ensana Health Spa Hotel 4*+ 

Statiune: Sovata 

Craciun 2019: perioada 25-27 decembrie 

 

Preț pachet / persoană / noapte: începând de la 295 

Lei 
Ofertă valabilă în perioada 25.12.-27.12.2019 în cazul a minim 2 nopți cazare! 

Pachetul conţine:  
- cazare în cameră dublă deluxe 

- mic dejun sub formă de bufet suedez şi cină bufet în restaurantul Magnolia 

- snack de Crăciun în barul Orhideea în fiecare dupăamiază în perioada 25-26 decembrie: 

prăjituri, fursecuri, ceai, vin fiert, punch  

- în zilele de 25 și 26 decembrie programe distractive și ateliere de creație pentru copii   

- cadou surpriză în camere 

- acces nelimitat la centrul Spa al complexului  - bazine cu apă dulce şi sărată, piscină, jacuzzi, 

baie Kneipp alternantă pentru picioare, bazin pentru copii, saună finlandeză, saună cu aburi, 

infrasaună, aromasaună, bazin de imersie totală după saună, cameră de relaxare, sala de fitness, 

Aquafitness (exclusiv sâmbătă şi duminică), halate de baie 

 

Reduceri copii: 0-4ani 100%, 4-12 ani 50% în cameră cu părinții 

 

 Cina – 70 lei/zi 

 Cina apa – 5 lei/zi 

 Mic dejun – 37 lei 

 Spa – 10 lei 

 snack mancare – 20 lei/ 24-25-26 dec 

 Snack ital-snack bauturi  – 16 lei / 24-24-25-26 dec 

 amenajare camera- 45 lei 
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HOTEL:  Sovata Ensana Health Spa Hotel 4* 

Statiune: Sovata 

Craciun 2019: perioada 25-27 decembrie 

 

Preț pachet / persoană / noapte: începând de la 270 

Lei 
Ofertă valabilă în perioada 25.12.-27.12.2019 în cazul a minim 2 nopți cazare! 

Pachetul conţine:  
 cazare în cameră dublă standard 

 mic dejun sub formă de bufet suedez şi cină bufet în restaurantul Perla 

 snack de Crăciun în Coral Café în fiecare dupăamiază în perioada 25-26 decembrie: prăjituri, 

fursecuri, ceai, vin fiert, punch 

 în zilele de 25 și 26 decembrie programe distractive și ateliere de creație pentru copii   

 cadou surpriză în camere 

 acces nelimitat la centrul Spa - bazine cu apă dulce şi sărată, piscină, jacuzzi, baie Kneipp 

alternantă pentru picioare, bazin pentru copii, saună finlandeză, saună cu aburi, infrasaună, 

aromasaună, bazin de imersie totală după saună, cameră de relaxare, sala de fitness, 

Aquafitness (exclusiv sâmbătă şi duminică), halate de baie 

 

Reduceri copii: 0-4ani 100%, 4-12 ani 50% în cameră cu părinții 

 

 Cina – 65 lei/zi 

 Cina apa – 5 lei/zi 

 Mic dejun – 27 lei 

 Spa – 10 lei 

 snack mancare – 20 lei/ 24-25-26 dec 

 Snack ital-snack bauturi  – 16 lei / 24-24-25-26 dec 

 amenajare camera- 45 lei 
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HOTEL:  Boutique Hotel Fabesca 4* 

Statiune: Sovata 

Craciun 2019: perioada 22-26 decembrie 
 

 1725 lei / persoană în cameră dublă  

 1850 lei / persoană în cameră family  

 1975 lei / persoană în cameră apartament  

 2100 lei / persoană în cameră excepțională  

 835 lei / copii cu vârsta între 6 și 12 ani*  

 1250 lei/adult suplimentar in camera familly sau apartament  
 Pachetul cuprinde:  

- 4 nopți de cazare: 22.12.2019 - 26.12.2019  

- Mic dejun si cina bufet suedez în fiecare zi  

- Cina festivă în seara de Ajun  

- Prânz tradițional în ziua de Crăciun  

- Cozonac si ceai din partea casei in fiecare zi la 15.00  

 

Vom oferi un festin culinar, astfel ca experianța Fabesca să fie una Excepțională.  

Seara va fi desăvârșită de un concert cu colinde live.  

Pentru rezervările efectuate până la data de 31.10.2019 cu achitare integrală, oferim un discount 

de 20%  

* Copii sub vârsta de 6 ani au gratuitate la cazare și masă; copii peste 12 ani sunt considerați adulți 

                                        

 

 

 
 

 

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 condiţionat, paturi mari cu saltele din spumă cu memorie, TV 

prin cablu, minibar şi birou. Băile private, cu accesorii moderne, au pereţi de sticlă şi 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 staţiunii Sovata se află la 200 de metri. Salina Praid este la 10 

minute de mers cu maşina.  
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VILA:  Fabesca 3* 

Statiune: Sovata 

Craciun 2019: perioada 22-26 decembrie 

 
 1190 lei / persoană în cameră dublă  

 1270 lei / persoană în cameră family  

 585 lei / copii cu vârsta între 6 și 12 ani*  

 1100 lei/adult suplimentar in camera familly  
 
 Pachetul cuprinde:  

- 4 nopți de cazare: 22.12.2019 - 26.12.2019  

- Mic dejun si cina bufet suedez în fiecare zi  

- Cina festivă în seara de Ajun  

- Prânz tradițional în ziua de Crăciun  

- Cozonac si ceai din partea casei in fiecare zi la 15.00  

 

Vom oferi un festin culinar, astfel ca experianța Fabesca să fie una Excepțională.  

Seara va fi desăvârșită de un concert cu colinde live.  

Pentru rezervările efectuate până la data de 31.10.2019 cu achitare integrală, oferim un discount 

de 20%  

* Copii sub vârsta de 6 ani au gratuitate la cazare și masă; copii peste 12 ani sunt considerați adulți 

                                        

 

 

 
 

 
Vila Fabesca se află în stațiunea Sovata, la 55 km de Târgu-Mureş. Accesul WiFi este gratuit în 

întreaga proprietate. 

Toate camerele acestei pensiuni au aer condiționat, TV cu ecran plat și baie privată. Pentru un plus de 

confort, sunt disponibile articole de toaletă gratuite şi uscător de păr. 

La proprietate există un lounge comun. Oaspeții pot lua masa la restaurantul de la Boutique Hotel 

Fabesca, aflat la 200 de metri. La centrul spa de la Boutique Hotel Fabesca, oaspeții beneficiază de 

tarife reduse. 

Praid este la 11 km. 
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Straja 

Vila:  Alpin 3* 

Statiune: Straja 

Craciun 2019: perioada 23-27 decembrie 

 
 3 NOPTI CAZARE 4 NOPTI CAZARE 

LOC IN CAMERA DUBLA 830 RON/pers 1040 RON/pers 

LOC IN APARTAMENT 740 RON/pers 930 RON/pers 

 Cazare in camera dubla sau apartament de 4 locuri (doua camere de cate 2 locuri) 

 Demipensiune , mic dejun bufet suedez, pranz intarziat la alegere dintr-un meniu 

special 

  Pranz – ciorba, fel de baza, garnitura, salata, desert, bauturi traditionale incluse ( vinul 

- casei, afinata, palinca, tuica) apa si suc. 

  Masa festiva de CRACIUN cu bauturile alcoolice si nealcoolice incluse. 

 Se intra cu cina in prima zi si se iese cu mic dejun in ultima zi. 

 

FACILITATI COPII 

– Un copil cu varsta intre 1-6 ani impliniti cazati in pat cu parintii beneficiaza de GRATUITATE. 

– Pentru al doilea copil cu varsta intre 1-6 ani in camera cu parintii si pat suplimentar se achita 30% 

din tarif. 

– Copiii cu varsta intre 6 – 12 ani in camera cu 2 adulti beneficiaza de 50% reducere din tariful de 

adult – cazare in pat suplimentar la cerere. 

– Copiii cu varsta intre 12 – 14 ani impliniti platesc 75% din tariful de adult. 

– Copiii beneficiaza de reduceri NUMAI cand sunt cazati cu doi adulti, in cazu in care este cazat un 

adult si un copil tariful este intreg si pentru copil. 

– Fiecare camera permite un singur pat suplimentar. 

    
 
Info Hotel:   
Vila ,,Alpin", situata in statiunea Straja, la 50 m de telescaun, are o pozitie excelenta, fiind amplasata intre cele doua 

partii cu nocturna, oferindu-va o priveliste deosebita spre muntii Retezat.  
Vila Alpin dispune de 60 locuri de cazare cu un confort de 3 stele,impartite in 24 camere de 2 locuri cu pat matrimonial 

sau cu 2 paturi toate cu baie proprie, tv si internet si 3 apartamente de 4 locuri cu baie proprie, tv si internet.  
Camere:  
 
Restaurant: Restaurant propriu, cu mancaruri traditionale, si bar (70 locuri). 
Facilitati: 
– Cazare in 24 camere duble si 3 apartamente 

- Centrala termica si apa calda permanent 

http://www.sinditour.ro/


  

 

 

150 

 

 

 

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 

 
– Internet wireless 

- Restaurant si bar propriu 

– TV cablu in restaurant 

- Parcare gratuita; 

- Loc de joaca copii exterior; 

 Partii de schi pentru perioada de iarna. 

BINE DE STIUT PENTRU SATISFACTIA SEJURULUI DUMNEAVOASTRA 

 

Datorita faptului ca in nenumarate randuri echipajele SMURD nu au reusit sa ajunga la persoanele grav 

accidentate din cauza masinilor parcate haotic in interiorul statiunii, din decembrie 2017, in baza Hotararii 

Consiliului Local al Municipiului Lupeni NR. 182 din 13 DEC 2017, la intrarea in Statiunea Straja a fost instalat 

un sistem de bariere si accesul masinilor in Statiunea Straja a fost interzis. Totodata, atat la intrarea in statiune, 

cat si in oras, la statia de plecare a telegondolei, au fost amenajate parcari cu plata si pazite 24 din 24. 

 

Pentru accesul la locatie exista 3 variante: 

 

1 – Accesul cu masina pana in parcarea de sus de unde mai aveti de mers aproximativ 300 m pe jos sau cu masini 

particulare 4×4 care au autorizatie si acces in statiune. 

 

2 – Accesul cu masina pana in parcarea de jos de la baza telegondolei si urcati cu telegondola care va lasa la 100 m 

de locatie. 

 

3 – RECOMANDAREA NOASTRA – Accesul cu masina pana in parcarea de jos de la baza telegondolei si 

transfer cu masini 4×4 autorizate cu licenta de transport. Va transporta toata familia cat si bagajele de la masina 

pana la locatia noastra. Tariful este aproximativ cat biletul la telegondola. 
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Timisul de Jos 

HOTEL:  Domeniul Dâmbu Morii 3*
6
 

Statiune:  Timișul de Jos, Brașov 

Craciun 2019: perioada 23-27 decembrie 
 

TIPURI DE 

CAMERE 

SEJUR 3 NOPTI 

/2 PERSOANE 

SEJUR 4 NOPTI 

/2PERSOANE 

CAMERA DUBLA 1890 ron 2268 ron 

DUBLA SUPERIOARA 2310 ron 2772 ron 

Pachetul include: 

 mic-dejun si pranz TVA si toate taxele. 

 In data de 24 – Pomana Porcului,cu preparate traditionale,colinde 

,spectacol cu ursi si obiceiuri romanesti.Sosirea lui Mos Craciun in seara 

de 24.12.2019 

 In ziua de Craciun Cina Traditionala cu Muzica Live, *Ansamblul de 

dansuri populare vor destinde atmosfera. 

Facilitati copii: 

 1 copil pana la 2 ani beneficiaza de gratuitate (fara pat suplimentar),pentru 

al doilea copil se achita 300 ron/sejur. 

 Pentru copii intre 2 si 12 ani se achita 600 ron/sejur, iar pentru copiii peste 

12 ani si adulti se 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 1 octombrie 2019 in limita 

locurilor disponibile. 

 

* 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. 

    

 

 

 

 

 

Domeniul Dâmbu Morii se află la 7 km de centrul orașul Braşov, într-o zonă pitorească dintre Muntele Piatra Mare 

și râul Timiș. Proprietatea oferă acces WiFi gratuit, parcare privată şi o piscină sezonieră în aer liber, prevăzută cu 

șezlonguri. 

Camerele au TV cu ecran plat cu canale prin cablu, minibar, cutie de valori, balcon şi baie privată, cu duș, articole 

de toaletă gratuite și halate. 

                                                      
6
 Se acceptă animale de companie de talie mică, contracost 
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Oaspeții se pot bucura de mese în restaurantul din incintă sau se pot relaxa în grădină. Aceștia au la dispoziție o 

grădină mare cu terasă. Proprietatea oferă şi alte facilităţi, precum recepție cu program nonstop, o sală de jocuri, un 

iaz privat de pescuit și un loc de joacă pentru copii  
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Vatra Dornei 

HOTEL:  Bradul 3 * 

Statiune: Vatra Dornei 

Craciun 2019: perioada 23-28 decembrie 
 

 1100 lei/persoană/pachet/loc în cameră dublă  

 1700 lei persoană/pachet/dublă în regim single  

 1400 lei persoană/pachet/loc în apartament 
la alegere în intervalul 23-28 decembrie 2019 

 

Pachetul include: 3 nopți cazare cu mic dejun bufet (24/25/26 dec. sau 25/26/27 dec. sau 

26/27/28 dec.), prânz-bufet (24/25 dec. sau 25/26 dec. sau 26/27 dec.), cină-bufet (23/24 

dec. sau 24/26 dec. sau 26/27 dec.), cină festivă în 25 dec. (meniu tradițional de crăciun, 

orchestră, cadouri de la Moș Crăciun pentru toți oaspeții, spectacol “datini și obiceiuri“), 

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 (265 lei); 

- cu vârsta între 6 ani (împliniți) - 14 ani, cazare cu/fără pat suplimentar, se achită ½ din pachet 

( 550 lei); 

- peste 14 ani (împliniți) cazare cu/fără pat suplimentar, pachetul se achită integral. 

*turistii care doresc meniu la cina festivă pentru copiii cu vârstă între 0 - 2 ani, achită 100 lei/copil. 
 

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 2019. după această dată, rezervările se fac doar pe baza plății integrale. 

În cazul plății avansului şi anulării rezervării în perioada 18 noiembrie – 2 decembrie 

2019 sau în cazul în care nu se plăteşte integral pachetul până la data de 2 decembrie 

2019, avansul se pierde integral, iar rezervarea se anulează. 

În cazul neprezentării turiștilor pentru cazare în data de 23, 24 sau 25 decembrie 2019, 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 *
7
 

Statiune: Vatra Dornei 

Craciun 2019: perioada 22-27 decembrie 
 

             4 nopți                              5 nopți 

Camera dublă /pers           1055  lei/pers                  1360 lei/pers                   

Garsonieră  / pers           1330 lei/pers                  1630 lei/pers                   

Apartament cu un dormitor / pers              1518 lei/pers                  1965 lei/pers                   

Suită cu 2 dormitoare / pers          1330 lei/pers                   1630 lei/pers                   

Pachetele de 4, şi 5 nopţi de Crăciun includ: Cazare cu mic dejun în regim 

bufet suedez, Prȃnz festiv de Crăciun si acces la Centrul Spa( saună cu 

infraroşu, saună finlandeză, Jacuzzi şi salină) 
 

Facilităţi: 

• Copiii intre 2 – 6 ani beneficiază de cazare gratuită şi se va achita 25 % pentru masă 

festiva. 

• Copiii intre 6 –14 ani vor achita 50 % pentru servicii de cazare si masă. 

 

Condiṭii de plată: 

Pentru o rezervare fermă, plata se va efectua astfel: 

• 50% din totalul pachetului se va achita in 48 ore de la data confirmarii; 

• Diferenţa de 50% se va achita înainte de începerea sejurului, cu 15 zile 

calendaristice; 

• Pentru plata integrală anticipată, se acordă o reducere de 5% din valoarea 

pachetului. 
                                       

 

 

 
 

 

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. 

Centrul spa este disponibil la un cost suplimentar şi include saună finlandeză şi cu infraroşu; sunt 

disponibile şi tratamente de înfrumuseţare, cum ar fi duş Vichy, hidro-masaj, electro-stimulare şi 

cavitaţie. Există şi un salon de înfrumuseţare, cu un coafor. În curtea spaţioasă există o parcare 

                                                      
7
 Se acceptă animale de companie 
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privată, o terasă de vară cu umbrele de soare, o terasă deschisă pe tot parcursul anului şi încălzită în 

timpul iernii, precum şi un loc de joacă pentru copii. 

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.  
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HOTEL:  Dorna 4 * 

Statiune: Vatra Dornei 

Craciun 2019: perioada 23-27 decembrie 
 

Tip cameră Tarif/pers/sejur 4nopti 

CAMERA DUBLA 3* 1640 lei/pers 

CAMERA DUBLA STANDARD 4* 1640 lei/pers 

CAMERA DUBLA SUPERIOR 4* 1920 lei/pers 

APARTAMENT STANDARD 2040 lei/pers 

APARTAMENT SUPERIOR 2170 lei/pers 

SUITA SUPERIOR 2170 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; 

• Cina de întâmpinare în 23 decembrie 2019 cu preparate de post și frupt, bucate și bauturi 

tradiționale; 

• Cina de Ajun a Craciunului în 24 decembrie 2019, atmosfera de sfânta sarbatoare va fi 

întreținuta de vizita colindatorilor și de prezența lui MoșCraciun cu cadouri pentru cei mici, cât 

și pentru cei mari; 

• Cina festiva în prima seara de Craciun 25 decembrie 2019. Petrecere autentica Bucovineana 

cu bucate alese, bauturi fi ne, muzica live și voie buna; 

• Cina mediteraneana în 26 decembrie 2019. 

FACILITAȚI 

• Zilnic între orele 10:00 - 22:00 acces gratuit la Centru Spa: 

• piscina interioara încalzita, de relaxare; 

• sauna salina 

• sauna fi nlandeza; 

• sauna umeda; 

• camera frigidarium; 

• sala de fi tness( accesul permis adulților, cu echipament sportiv de sala). 

• acces internet nelimitat 

• mini loc de joaca pentru copii 

Nu se vând camere în regim single. 

 

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 : 

 Maxim 1 copil până în 6 ani la camerele duble 3* și 4* standard 

 Copiii cu vârsta până în 6 ani, beneficiază de gratuitate la cazare și masă – nu se 

asigură pat suplimentar, aceștia vor dormi în pat cu părinții. Se achită doar suma 

de 250 lei/ fiecare copil pentru a beneficia de loc separat în restaurant la cinele 

festive. 
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 Maxim 2 copii în camerele duble 4* superior sau în apartamente 

 Pentru fiecare copil mai mare de 6 ani, se va achita suplimentar: 

 6-13 Ani 14-18 Ani 

Pat pliant în cameră superior sau canapea extensibilă în apartament  

300 lei 560 le 

 Al treilea adult se cazează doar în apartament , pe canapea extensibilă:  

 1333 lei în apartament standard 

 1433 lei în apartament superior 

 

Rezervarea locurilor suplimentare se face odată cu rezervarea pachetului (din cauza 

locurilor limitate) 

Nu se vând camere în regim single. 

 

CONDIŢII DE REZERVARE: 

Menţionăm faptul că pentru această perioadă, în cazul unei comenzi ferme, în 24 ore 

de la înregistrarea rezervării se va achita un avans de 50% din valoarea pachetului de 

servicii, iar diferenţa se va achita până la data de 12 decembrie 2019. După această 

dată, rezervările se fac doar pe baza plăţii integrale. 

După înregistrarea plății avansului se va emite factură fiscală de avans și contract de 

prestări servicii; 

În cazul plăţii avansului și anulării rezervării în perioada 22 noiembrie – 12 decembrie 

2019 sau în cazul în care nu se plătește integral pachetul până la data de 13 decembrie 

2019, avansul se pierde integral, iar rezervarea se anulează. În cazul neprezentării 

turiștilor pentru cazare în data de 23 decembrie 2019, se anulează rezervarea și nu se 

restituie sumele de bani plătite în avans. 

IMPORTANT 

23 dec.2019 check-in-ul se face după orele 16.00; 

27 dec.2019 check-out-ul se va face până cel târziu orele 14.00; 

În cazul locurilor suplimentare vă rugăm prezentați certificatul de naștere sau carte 

identitate; 

Orice persoană: copil (indiferent de vârstă) sau adult nedeclarat anticipat nu va avea 

loc asigurat la mesele festive, iar paturile suplimentare se vor asigura în limita 

disponibilităților; 

Locurile în restaurant sunt prestabilite de către personalul hotelului Dorna**** . 

Cererea fermă de rezervare reprezintă acceptul clientului în această privință. 

 

În incinta Hotelului Dorna**** nu este permisă introducerea și consumul de băuturi și 

mâncăruri 

http://www.sinditour.ro/
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PENSIUNEA:  Vânătorul 4 * 

Statiune: Vatra Dornei 

Craciun 2019: perioada 24-28 decembrie 
 

PRET 360 LEI / ZI /PERSOANA* 
Adică:  

1080 lei/pers/sejur 3 nopți 

1440 lei/pers/sejur 4 nopți 
 

 Cazare cu DEMIPENSIUNE 
 24-25-26- 27 dec  -       brunch     ora 8: 30   –   12 : 30 

 24 si 27 dec       - cina (comanda a la carte ) cu bauturi traditionale ( vin , afinata , tuica ) 

                                  (daca sejurul prinde si seara de 27 dec ) 

 24 dec – obiceiuri si traditii bucovinene 

 25 si 26 dec – cina festiva cu acompaniament      

  muzical live     

  

 Facilități copii: 

 copii  cu varsta cuprinsa intre 0 si 6 ani   -  gratuit –   ( dorm in pat cu parintii ) 

 copii peste 6 ani platesc  50 % din pretul intreg si obligatoriu in camera cu pat 

suplimentar 

 copii peste 14 ani – pret intreg  

  

!!!* Cazari doar in pachet de cel putin 3 nopti in regim doublu sau grupuri   
                                       

 

 

 

 

    

 

Info: 

Pensiunea Vânătorul este amplasată la o altitudine de 800 de metri. Împrejurimile oferă posibilităţi 

pentru drumeţii şi ciclism. La pensiune oaspeţii pot juca tenis de masă şi este disponibil un loc de 

joacă pentru copii. Situată la 700 de metri de pârtiile de schi Parc din Vatra Dornei, Pensiunea 

http://www.sinditour.ro/
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Vânătorul oferă camere cu acces Wi-Fi gratuit şi TV prin cablu. Oaspeţii au la dispoziţie un teren de 

tenis, un restaurant à la carte şi o grădină cu facilităţi de grătar. 

 

Facilități copii : 

- Copiii până la 6 ani care dorm cu părinții, nu plătesc cazarea; în cazul utilizării unui pat 

suplimentar, copiii plătesc 50% din tariful unui adult; copiii peste 13 ani plătesc tariful de adult 

(dovada vârstei se face cu certificatul de naștere). 

 

Oferta este valabila in limita locurilor disponibile. 

 

Va dorim un sejur minunat! 

 

http://www.sinditour.ro/

