
OFERTĂ

Rezervări la 0786.720.720
www.casa-romaneasca.ro

√ Cazare fără mic dejun
√ Voucher de cosumație à la carte pentru restaurant

300 LEI / pers. / 3 nopți
√ Masă festivă în seara de Revelion 31.12.2022 incepand cu ora 20:00

√ Foc de artificii în noaptea de Revelion
√ Masă festivă de Carnaval  - 01.01.2023 incepand cu ora 20:00

√√ Platforma video 360 selfie booth, 1 ianuarie 2023
√ Program artistic în fiecare seară

(întreținut de formația Casa Românească și Florin Decuseara & Band)
√ Surprize din partea Complexului

√ Acces gratuit la piscina acoperită, în timpul programului
(08:00 - 23:00, respectiv 08:00 - 18:00 pe 31 decembrie)

√ Acces la ambele saune, umedă și uscată, 20 min./zi, în timpul programului
(10:00 - 22:0(10:00 - 22:00, respectiv 10:00 - 18:00 pe 31 decembrie)

Pachet 3 nopţi
                                        
Cameră Dublă Deluxe
           2160 LEI / persoană 
                    
Cameră Single Premium
           3132 LEI 
                            
Cameră Dublă Executive
           2295 LEI / persoană  

Apartament
           2460 LEI / persoană                   

Perioada:
~30 decembrie - 2 ianuarie~ 



      

 - Rezervările devin ferme doar după achitarea unui avans de 50%, în maxim 10 zile din momentul rezervării.
 - În cazul unei anulări, dacă se anunță cu 14 zile înainte, avansul se poate returna. Daca se anunță cu mai puțin  
 de 14 zile, avansul este nereturnabil/se pierde.

 - PLATA  integrală a unui pachet rezervat și confirmat trebuie efectuată pâna cel târziu la data de 15.12.2022.

 - PLATA pachetelor se poate face : NUMERAR numai la RECEPȚIA Complexului sau prin virament
 bancar in CONTUL RO05BTRLRONCRT0250543001  - Banca Transilvania Ramnicu Valcea. bancar in CONTUL RO05BTRLRONCRT0250543001  - Banca Transilvania Ramnicu Valcea.

REZERVĂRILE pentru pachetele din ofertă pot fi efectuate telefonic (0786.720.720) sau pe e-mail: rezervari@casa-romaneasca.ro

Sosirea și plecarea turiștilor
                           Turiștii sunt obligați să respecte orele de Check-in și Check-out, respectiv:

Check-in: 14:00                 Check-out: 11:30

   

Specificații ofertă

Călimănești - Căciulata

Casa Românească

Vă multumim si vă așteptăm cu drag !

 - Într-un APARTAMENT se pot caza maxim 3 adulți și 1 copil (0-13 ani) sau 2 adulți și 2 copii (0-13 ani)

 - Tariful pentru a 3-a persoană adultă cazată în apartament este de 1095 lei. (pachet 3 nopți).

 - Familiile cu 3 copii (0-6 ani) vor plăti 1 pat suplimentar

 - Pentru 1 copil cu varsta între  7-13 ani cazat în APARTAMENT/cameră DUBLĂ EXECUTIVE, se va achita 

470 lei/pachet și reprezintă servicii masă meniu copil.

 - Pentru 1 copil cu vârsta între  7-13 ani cazat în cameră DUBLĂ DELUXE, se va achita 800 lei/pachet și reprezintă 

 acomodare cu pat suplimentar și servicii masă meniu copil.  acomodare cu pat suplimentar și servicii masă meniu copil. 

 - Personale peste 14 ani sunt considerate adulte

 - Vă aducem la cunoștință că în incinta Complexului Turistic Casa Romaneasca accesul cu băuturi 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.  

 - Orice nerespectare a regulamentului asumat odată cu plata pachetelor turistice poate duce la anularea

 sejurului și/sau a rezervării. Vă mulțumim pentru înțelegere ! sejurului și/sau a rezervării. Vă mulțumim pentru înțelegere !


