Petrece Sarbatorile Pascale in familie la munte!
Perioada 6-10 Aprilie 2018- Rezervarea este pentru minim 3 nopti

PENSIUNEA CASA CREANGĂ
Camere dbl Standard

Camere dbl Superior
Camere dbl Junior confort
Apartament Junior

(3, 8, 18)

300 lei/noapte

(2, 4, 6, 9, 16, 17)
(10, 11, 21, 23)
(5, 12, 13, 15)

330 lei/noapte
450 lei/noapte (2 ad.+2 copii)
500lei/noapte (2 ad.+2 copii)

Tarifele includ Mic dejun/ Acces Creangă SPA (400 m distanta)- 3 ore/pers/zi hotelieră
Acces gratuit la terenul de sport/ Masa traditionala in prima zi de Paste

Tarife Copii
(in camere cu
parintii)

0-3 neîmpliniți
3-7 neîmpliniți

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

7-14 neîmpliniți

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

Accesul la Creanga SPA presupune intrarea standard( piscina cu apa dulce, piscina cu apa sarata, 2 jacuzzi,
bazin pentru copii, 3 saune: umeda, uscata si cu raze infrarosii, sala relaxare si noua Camera cu sare).
Toate celelalte servicii se vor achita separat. Pentru programari la tratamente corporale sau faciale, se
recomanda programare in prealabil la nr tel: 0773 732 268. Pentru mai multe detalii privind pachetele SPA,
nu ezitati sa vizitati website-ul: http://casacreanga.ro/site/oferte/
Gratuit- inclusa in tarifele de mai sus este Masa traditionala( *buffet) in prima zi de Paste. Bucatele si
bauturile traditionale vor fi la discretie, iar muzica live va intretine atmosfera de Sarbatoare.
Pentru celelalte mese, servirea se poate face contracost A LA CARTE în cadrul Restaurantului Casa Creanga
(400 m distanta) deschis intre orele 9:00- 24:00, meniul nostru fiind îmbunătățit cu tot ce este
tradițional pentru Sărbătorile Pascale.
In cadrul Bowling Bar din Satul de vacanta Creanga puteti opta pentru petrecerea timpului liber in familie
prin alegerea din paleta variata de jocuri indoor: Bowling, biliard, tenis de masa, airhockey,
fotbal de masa, darts.
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 50% din prețul pachetului, iar diferența
de 50% se achită la Recepție în momentul sosirii. In caz de anulare, avansul nu se
returnează.
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