
 

 

 

PENSIUNEA CASA CREANGĂ 

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

                
 
                                                  

Camere dbl Standard (3, 7, 8, 18, 19, 20)  1400 ron/ pachet  (2 ad.) 

Camere dbl Superior (2, 4, 6, 9, 16, 17 1500 ron/pachet   (2 ad.)         

Camere dbl Junior confort (10, 11, 21, 23) 2000 ron/pachet (2 ad.+2 
copii) 

Apartament Junior (5, 12, 13, 15) 2100 ron/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/ jacuzzi exterior 
 

Masa traditionala de Craciun- pe 25 dec. va asteptam cu o varietate de mancaruri si bauturi 
traditionale in regim buffet suedez, atmosfera intretinuta de muzica live si invitati surpriza.  

 

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) 
 

*Masa traditionala de Craciun va fi servita in cadrul Restaurantului Casa Elena 
din Satul de vacanta Creanga.  

 

           
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) 0742 176 730/ (004) 0744 605 870/ 

(004) 0234 341 795 

mailto:casacreanga@yahoo.com


 

 

 

 
   SAT DE VACANTA CREANGĂ 

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

Pensiunea ,,Apus de Soare’’ 4**** 
Camera dbl twin- 1850 ron /pachet 3 nopti 

Apartament de tip junior(2 ad.+ 2 copii)-  2100 ron/ pachet 3 nopti 
 
 

Pensiunea Casa Elena 3*** 
Camera dbl twin- 1300 ron /pachet 3 nopti 

Apartament de tip junior(2 ad.+2 copii)- 1900 ron/ pachet 3 nopti 
 
 

Pachetul include:  
Cazare 2 persoane pentru 3 nopti 
Mic dejun buffet suedez 
Acces Creangă SPA(- 3 ore/pers/zi hotelieră) 

 Pisicina cu apa dulce/ bazin cu apa sarata/ bazin pentru copii 
 3 tipuri de saune/ camera cu sare/ jacuzzi exterior 
 

Masa traditionala de Craciun- pe 25 dec. va asteptam cu o varietate de mancaruri si bauturi 
traditionale in regim buffet suedez, atmosfera intretinuta de muzica live si invitati surpriza.  

 

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

 
*Masa traditionala de Craciun va fi servita in cadrul Restaurantului Casa Elena din 
Satul de vacanta Creanga.  

 

           
În seara de Ajun îl asteptăm pe Moș Crăciun cu daruri pentru copii, langă bradul 
împodobit, în acorduri de colinde live traditionale.   

 

 
 

 

REZERVARI: 

E-mail  satdevacantacreanga@yahoo.com  

Tel: (004) 0758 031 488/ (004) 0744 605 870/  

(004) 0234 341 795 

mailto:satdevacantacreanga@yahoo.com

