Împreuna sarbatorim ziua nationala!
SAT DE VACANȚĂ CREANGĂ
Rezervarea este pentru minim 3 nopti - Perioada 30 Nov. - 04 Dec. 2017
Pensiunea ,,Apus de Soare’’ 4*
Camera dbl twin 320lei /noapte
cu Mic dejun si acces Creangă SPA - 3 ore/pers/zi hotelieră
 Pensiunea dispune de 13 camere dbl twin cu bai proprii, tv, mini bar, balcon; nu există terasă sau grătar, iar spațiul
camerelor nu permite folosirea patului pliant. Micul dejun se va servi în salonul Restaurant din cadrul Pensiunii Casa
Elena; GRATUIT - teren de fotbal /tenis de camp (cu rachetele și mingiile clientului)

Pensiunea Casa Elena 3*
Camera dbl twin 280 lei /noapte
Apartament Junior (2 adulți+2 copii) 390 lei/noapte
Tarifele includ Mic dejun și acces Creangă SPA - 3 ore/pers/zi hotelieră
 Pensiunea dispune de 6 camere DBL și 2 apartamente cu băi proprii, tv, mini bar, balcon; spațiul camerelor nu permite
folosirea patului pliant; Micul dejun se va servi în salonul Restaurant din cadrul Pensiunii Casa Elena; GRATUIT - teren
de fotbal /tenis de camp (cu rachetele și mingiile clientului)

Vila Pinul 3*
Vila are 4 camere cu pat dbl și băi proprii - 4000 lei/4 nopti
 Numărul de persoane acceptat este de 8 adulti și 4 copii; Accesul la Creangă SPA este contracost; GRATUIT - teren de
fotbal /tenis de camp (cu rachetele și mingiile clientului)

Vilele Bradul, Randunica, Zorile și Cerbul 3 *
Vilele au câte 4 camere cu pat dbl și 2 băi - 3600 lei/4 nopti/ Vila
 Numărul de persoane acceptat este de 8 adulți și 4 copii; Accesul la Creangă SPA este contracost; GRATUIT - teren de
fotbal /tenis de camp (cu rachetele și mingiile clientului)

PENSIUNEA CASA CREANGĂ
Rezervarea este pentru minim 3 nopti – 30 Nov- 04 Dec 2017
Camere dbl Standard

Camere dbl Superior
Camere dbl Junior confort
Apartament Junior

(3, 7, 8, 18, 19, 20)
(2, 4, 6, 9, 16, 17
(10, 11, 21, 23)
(5, 12, 13, 15)

300lei/noapte
320lei/noapte
400lei/noapte (2 ad.+2 copii)
450lei/noapte (2 ad.+2 copii)

Tarifele includ Mic dejun și Acces Creangă SPA (400 m distanta)- 3 ore/pers/zi hotelieră

Tarife
Copii



0-3 neîmpliniți
3-7 neîmpliniți

GRATUIT- Mic dejun+ acces SPA 3 ore /zi hoteliera
30 Ron/ noapte - Mic dejun+ acces SPA 3 ore /zi hoteliera

7-14 neîmpliniți

50 Ron/ noapte - Mic dejun+ acces SPA 3 ore /zi hoteliera

Nu este permis accesul in pensiune cu animale de companie; Nu se accepta introducerea si consumul de produse alimentare, bauturi
alcoolice si nealcoolice, altele decat cele comercializate in cadrul locatiei. Complexul Turistic Creanga nu se face raspunzator de
eventualele efecte si calamitati naturale din perioada sejurului dumneavoastra (inzapeziri,blocare trafic,alimentare cu apa
,energie,gaz). In dotarea Complexului se gasescse numeroase spatii si instalatii de agrement, semnalizate corespunzator - utilizarea
acestora se face pe propria raspundere.

 Rezervarea se consideră confirmată când s-a achitat 30% din prețul pachetului, iar diferența de 70% se achită
la Recepție în momentul sosirii. In caz de anulare, avansul nu se returnează.
CONT:

RO77BTRLRONCRT0365425401,

BANCA TRANSILVANIA

E-mail casacreanga@yahoo.com Tel: (004) 0744 605 870/ (004) 0234 341 795

