2019
SĂRBĂTOREȘTE
ANUL NOU
LA CASA ROMÂNEASCĂ!
PACHET 4 NOPȚI

CAMERĂ DUBLĂ *** 1750 lei/persoană
APARTAMENT *** 1950 lei/persoană

PACHET 5 NOPȚI

CAMERĂ DUBLĂ*** 1850 lei/persoană
APARTAMENT *** 2100 lei/persoană

SERVICII INCLUSE:
Acces gratuit la piscina acoperită și la ambele saune (umedă și uscată)
Voucher masă 300 lei/persoană
Masa festivă de Revelion
Masa festivă de Carnaval
Muzică live în fiecare seară
Cabina foto Showtime – 1 ianuarie 2019
Surprize din partea Complexului Casa Românească
Foc de artificii

SERVICII INCLUSE ÎN PACHETE:
- Cazare fără mic dejun
- Acces gratuit la piscina acoperită și la ambele saune (umedă și uscată)
- Masa festivă de Revelion și masa festivă de Carnaval
- Voucher masă 300 lei/persoană
- Muzică live în fiecare seară
- Cabina foto Showtime – 1 ianuarie 2019
- Foc de artificii
- Surprize din partea Complexului Casa Românească

În cazul în care există nemulțumiri legate de temperatura apei, iar aceasta se încadrează în cifrele/normele afișate zilnic,
vă informăm respectuos că NU vom returna contravaloarea biletelor de acces sau a vreunei nopți/pachete de cazare.

- Acces (cu programare) la sauna umedă și sauna uscată (10 minute/zi de persoană)
- Internet în spațiile publice
- Parcare auto: Complexul Turistic Casa Românească dispune de suficiente locuri de parcare
pentru toți turiștii cazați

(Vă rugăm să comunicați la check-in numărul mașinii dumneavoastră pentru evitarea oricăror probleme privind confortul dumneavoastră)

- Seif pentru păstrare valori (la recepție)

SERVICII DISPONIBILE LA COSTURI SUPLIMENTARE:
- Minibar în cameră
- Servicii de telefonie/mesagerie/fax
- Servicii de spălătorie
SPECIFICAȚII:
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 pot 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.
Într-un APARTAMENT se pot caza maxim 3 adulți și 1 copil (0-14 ani) sau 2 adulți și 2 copii (0-14 ani).
Tariful pentru a 3-a persoană adultă cazată în apartament este de 250 lei/3 nopți,
300 lei/4 nopți (servicii masă).
Într-un APARTAMENT se poate monta maxim 1 pat suplimentar și se percep taxe (50 lei/noapte)
numai dacă în apartament se cazează: 2 adulți + 3 copii.
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 în 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 până la maxim 3 cu vârste între 0-7 ani vor plăti 1 pat suplimentar.
La pachetul de 4 nopți (camera dublă) pentru 1 copil cu vârsta curpinsă între 7-14 ani se va achita
590 lei/sejur (pat suplimentar + 140 lei masa festivă de Revelion +100 lei masa festivă de Carnaval +
+ 150 lei voucher masa à la carte)
La pachetul de 5 nopți pentru 1 copil cu vârsta cuprinsă între 7-14 ani se va achita 640 lei/sejur
(pat suplimentar + 140 lei masa festivă de Revelion +100 lei masa festivă de Carnaval +
+ 150 lei voucher masa à la carte)
Copiii peste 14 ani sunt considerați adulți.
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 telefoanele Complexului.
Orice nerespectare a regulamentului asumat odată cu plata pachetelor turistice
poate duce la anularea sejurului și/sau a rezervării.
REZERVĂRILE pentru pachetele din ofertă pot fi efectuate telefonic:
0786.720.720 - mobil / 0250.751.707 – fix / 0250.702.038 – fax sau e-mail: rezervari@casa-romaneasca.ro
REZERVĂRILE vor fi confirmate numai după achitarea unui avans de 50%
în maxim 10 zile de la efectuarea rezervării.
PLATA integrală a unui pachet rezervat și confirmat trebuie efectuată până cel tarziu la data de 20.12.2018
ora 00.00. În cazul neachitării diferenței de 50% pana la data de 20.12.2018,
suma plătită cu titlu de avans NU va putea fi returnată.
PLATA pachetelor se poate face: NUMERAR numai la RECEPȚIA Complexului sau prin virament
bancar în CONTUL RO05BTRLRONCRT0250543001 - Banca Transilvania Râmnicu Vâlcea.
Vă mulțumim și vă așteptăm cu drag!

