OFERTA
„DE ZIUA TA”

Extra sezon

01.01.2019 - 14.06.2019
16.09.2019 - 31.12.2019

DUMINICĂ-JOI

500 lei = PACHET 2 nopți pentru 2 persoane:
- Cazare pentru 2 persoane în cameră dublă 3*
- Welcome drink
- Mic dejun inclus - servit în cameră, dacă se dorește
(pentru 2 persoane în valoare de 40 lei/cameră/zi)
- 1 cină (platou pt 2 persoane, fel principal, vin, apă, desert)
- Acces nelimitat la piscinele Complexului (09.00 – 23.30)
- Muzică live în fiecare seară (mai puțin în zilele de luni)

VINERI-SÂMBĂTĂ

540 lei = PACHET 2 nopți pentru 2 persoane:
- Cazare pentru 2 persoane în cameră dublă 3*
- Welcome drink
- Mic dejun inclus - servit în cameră dacă se dorește
(pentru 2 persoane în valoare de 40 lei/cameră/zi)
- 1 cină (platou pentru 2 persoane, fel principal, vin, apă, desert)
- Acces nelimitat la piscinele Complexului (09.00 – 23.30)
- Muzică live în fiecare seară
SERVICII DISPONIBILE LA COSTURI SUPLIMENTARE:
Minibar în cameră
Servicii de telefonie/mesagerie/fax
Servicii de spălătorie

Pentru mai multe detalii și rezervări: 0786.720.720 sau rezervari@casa-romaneasca.ro

SPECIFICAȚII:

VĂ RUGĂM CITIȚI CU ATENȚIE !
Ofertele Complexului din aceeași perioadă NU vor putea fi cumulate!
Vă rugăm să respectați orele de check –in și check out! În măsura în care camerele vor fi pregătite înainte de ora de
check-in, acestea vor fi puse la dispoziția dumneavoastră și înainte de ora menționată.
Orele de check-out pot fi modificate numai cu acordul RECEPȚIEI,
în caz contrar se vor aplica taxe de depășire a orei de check-out.
Orice montare a unui pat suplimentar se poate face numai cu confirmarea și acordul serviciului de Recepție.
Copii sunt bineveniți și sunt cazați gratuit dacă se folosesc paturile existente. Vârsta copiilor cazați gratuit nu poate
depăși 7 ani la data de check-in. Vă rugăm la efectuarea rezervării să comunicați exact vârsta și numărul copiilor
care vă însoțesc, în caz contrar rezervarea putând fi ANULATĂ iar avansul NERETURNABIL.
Copii cu vârste între 0-7 ani sunt cazați gratuit (maxim 2 copii).
Familiile cu mai mult de 2 copii pană la maxim 3 cu varste între 0 -7 ani vor plati 1 pat suplimentar.
Familiile cu 3 copii vor plăti 1 pat suplimentar.
Pentru 1 copil cu vârsta între 7-14 ani se vor plati 50 lei/noapte/pat suplimentar.
Vă aducem la cunoștință că în incinta Complexului Turistic Casa Românească accesul cu băuturi și/sau alimente de
orice fel este STRICT interzis ! Prin orice rezervare efectuată și confirmată atât clienții cât și agențiile contractante își
asumă integral Regulamentul de Conduită - Termenii și Condițiile de Acces.
Înainte de efectuarea oricărei rezervări puteți accesa www.casa-romaneasca.ro sau solicita
informații la telefonul Complexului: 0786.720.720 – non stop.
Orice nerespectare a regulamentului asumat odată cu plata pachetelor turistice
poate duce la anularea sejurului și/sau a rezervării.
Vă mulțumim pentru înțelegere!
REZERVĂRILE pentru pachetele din ofertă pot fi efectuate
telefonic: 0786.720.720 sau pe e-mail: rezervari@casa-romaneasca.ro
REZERVARILE vor fi confirmate numai dupa achitarea unui avans de 50%.
PLATA pachetelor se poate face : NUMERAR numai la RECEPTIA Complexului sau prin virament bancar în
CONTUL RO05BTRLRONCRT0250543001 - Banca Transilvania Râmnicu Vâlcea.
Vă mulțumim și vă așteptăm cu drag!
Complex Turistic Casa Românească****

