PENSIUNEA CASA CREANGA
Sărbătorile de Crăciun –Pachet 3 nopti( 23-26 dec)

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)

255 euro/ pachet (2 ad.)
275 euro/pachet (2 ad.)
345 euro/pachet (2 ad.+2 copii)
375 euro/pachet (2 ad.+2 copii)

Pachetul include:
Cazare 2 persoane pentru 3 nopti
Mic dejun buffet suedez
Acces Creangă SPA( 400 m distanta- 3 ore/pers/zi hotelieră)
Pisicina cu apa dulce/ bazin cu apa sarata/ bazin pentru copii
3 tipuri de saune/ camera cu sare/ camera pentru relaxare

Petrece Craciunul in
familie la munte!
PENSIUNEA
CASA CREANGA
Pachet 3 nopti
23-26 dec.

Masa traditionala de Craciun- pe 25 dec. intre orele 14:00- 18:00 cu o varietate de
mancaruri si bauturi traditionale in regim buffet suedez, atmosfera intretinuta de DJ.

Program Restaurant Casa Creanga- tip servire A-la- Carte- 11:00- 23:00
Program Creangă SPA- 10:00- 22:00( 400 m distanță)
Program Bowling BAR – 10:00- 24:00( 400 m distanță)
În seara de Ajun îl asteptăm pe Moș Crăciun cu daruri pentru copii, langă bradul
împodobit, în acorduri de colinde live traditionale.

Rezervarea se consideră confirmată când s-a achitat 50% din prețul pachetului,
iar diferența de 50% se achită la recepție în momentul sosirii.
În caz de anulare, avansul nu se returnează.

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

SAT DE VACANTA CREANGA
Sărbătorile de Crăciun –Pachet 3 nopti( 23-26 dec)
Pensiunea ,,Apus de Soare’’ 4****
Camera dbl twin- 270 euro /pachet 3 nopti
Pachetul include: Cazare 2 persoane pentru 3 nopti, Mic dejun buffet suedez ( se
serveste la 400 m distanta in cadrul Restaurantului Casa Creanga), acces Creangă SPA( 3
ore/pers/zi hotelieră) si Masa traditionala de Craciun- pe 25 dec. intre orele 14:00- 18:00 cu o
varietate de mancaruri si bauturi traditionale in regim buffet suedez, atmosfera intretinuta de DJ.
În seara de Ajun îl asteptăm pe Moș Crăciun cu daruri pentru copii, langă bradul
împodobit in Receptia Complexului, în acorduri de colinde și muzica live.

Pensiunea Casa Elena 3***
Pachet 3 nopti: 1940 euro/ intreaga pensiune
Pensiunea dispune de 8 camere cu bai proprii( 6 camere dbl. și 2 apartamente ), tv, mini bar,
balcon; spațiul camerelor nu permite folosirea patului pliant; Salonul Restaurant cuprinde( spatiu de

relaxare, spatii pentru luat masa, terasa atasata restaurantului, gratar exterior, bucatarie complet utilata). Accesul in
salon Restaurant este permis doar celor ce au inchiriat intreaga Pensiune Casa Elena. GRATUIT - teren de fotbal
/tenis de camp (cu rachetele și mingiile clientului)

Petrece Craciunul in
familie la munte!
SAT DE VACANȚĂ
CREANGĂ
Pachet 3 nopti
23-26 dec.

Vila Pinul 3***
Pachet 3 nopti- 700 euro/ intreaga vila
Vila cu 4 camere cu paturi dbl și băi proprii. 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 Cerbul, Bradul, Zorile si Randunica 3***
Pachet 3 nopti- 640 euro/ intreaga vila
Vila cu 4 camere cu paturi dbl și 2 bai. 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)

Program Restaurant Casa Creanga- tip servire A-la- Carte- 11:00- 23:00
Program Creangă SPA- 10:00- 22:00( 400 m distanță)
Program Bowling BAR – 10:00- 24:00( 400 m distanță)

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

