Pachet Craciun 2019 - 5
nopti/6 zile, Hotel Roman 3★,
Maramures

Descriere Pachet Craciun 2019 - 5 nopti/6 zile, Hotel Roman 3★, Maramures 3*
Perioada de functionare: ianuarie - decembrie
Hotelul Roman Maramure este situat în Bora, la 2 km de Cascada Cailor i la 10 km de Lacul Iezer. Cele mai apropiate pârtii
de schi sunt la doar 30 de metri de proprietate, iar trenul Mocnia se gsete la 20 km. Drumul naional DN18 se afl la 200 de
metri de hotel.Acesta este la 20 m distan de teleschi.
Clasificat la categoria 3 stele, este evidentiat de calitatea serviciilor de cazare si a serviciilor extra.
Hotelul dispune de 36 de camere: 16 duble matrimoniale cu panorama, 16 duble matrimoniale, 2 duble twin si 2 triple(au pat
matrimonial si un pat de o persoana).Toate camerele sunt dotate cu cablu TV. Acestea au baie privat.Toate camerele sunt
dotate cu cablu TV. Acestea au baie privat.
Pentru servirea mesei, hotelul beneficiaza de un restaurant cu o capacitate de peste 200 de locuri, oferindu-le oaspetilor
posibilitatea de a redescoperi bucataria traditionala romaneasca prin varietatea optiunilor din meniu, intr-o noua ambianta cu
adevarat relaxanta.
Hotelu ofera piscin interioar înclzit cu o vedere splendid asupra munilor Rodnei, zona SPA (sauna, salina), teras exterioar
si spatiu de joaca pentru copii.La proprietate i în împrejurimi pot fi practicate diverse activiti.
Maramuresul este o destinatie unica, care a pastrat cu mare grija cultura, traditiile si stilul de viata al taranului din vremuri
trecute.Oaspetii pot vizita importante obiective turistice aflate in aproprierea hotelului precum: Cascada Cailor, Lacul Glaciar
tiol, Pârtia Runc-tiol Bora, Parcul National Muntii Rodnei, Mocanita
De ce Hotelul Roman?
camere mobilate confortabil
restaurantul ofera preparate cu specific romanesc
piscina interioara
centru spa
scoala de schi
inchieri biciclete
Turistii au apreciat aceasta locatie pentru:
mancarea excelenta
personalul foarte amabil
servicii de cazare excelente
priveliste minunata catre munte
Instructiuni de rezervare:
Alege tipul de camera dorit;
Da click pe butonul din dreapta colorat cu verde care iti arata tariful pentru tipul de camera selectat;
Completeaza campurile de la detalii facurare si detalii turisti cu datele tale;
La observatii, acolo unde veti plasa comentariile dumneavoastra, introduceti pentru inceput data exacta de sejur (data de
inceput a sejurului si data de sfarsit a sejurului), apoi precizati daca doriti alte servicii decat cele incluse in pachet (trabsfer
privat, excursii, etc.). La final, completati cu alte observatii de care trebuie sa tinem cont, daca este cazul;
Plata se poate face cu cardul direct in site sau prin transfer bancar. Daca optati pentru plata cu cardul, rezervarea se
face automat; pe mail veti primi toate informatiile suplimentare. Daca optati pentru plata prin transfer bancar, rezervarea
dumneavoastra va deveni certa si garantata doar dupa achitarea pachetului turistic.
Va rugam sa va verificati mail-ul, unde veti gasi factura proforma aferenta acestei rezervari.
Va multumim! Pentru orice fel de detalii va stam la dispozitie la numarul de telefon 0372 458 999
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Servicii incluse
Pachetul include:
Cazare in camera dubla
Mic dejun inclus
Seara de Craciun cu mancare traditionala, bauturi alcoolice(palinca, afinata), colinde si muzica live in
24.012.2019
Acces nelimitat la piscina interioara, sauna, grota de sare, jacuzzi.
Consumul de bauturi proprii(ale clientilor) in restaurant, terasa, bar si zona SPA este strict interzisa!
*Copiii pana la 4 ani care stau in camera cu parintii au gratuitate (fara pat suplimentar).
Instructiuni de rezervare:
Alege tipul de camera dorit;
Da click pe butonul din dreapta colorat cu verde care iti arata tariful pentru tipul de camera selectat;
Completeaza campurile de la detalii facurare si detalii turisti cu datele tale;
La observatii, acolo unde veti plasa comentariile dumneavoastra, introduceti pentru inceput data exacta de sejur (data de
inceput a sejurului si data de sfarsit a sejurului), apoi precizati daca doriti alte servicii decat cele incluse in pachet (trabsfer
privat, excursii, etc.). La final, completati cu alte observatii de care trebuie sa tinem cont, daca este cazul;
Plata se poate face cu cardul direct in site sau prin transfer bancar. Daca optati pentru plata cu cardul, rezervarea se
face automat; pe mail veti primi toate informatiile suplimentare. Daca optati pentru plata prin transfer bancar, rezervarea
dumneavoastra va deveni certa si garantata doar dupa achitarea pachetului turistic.
Va rugam sa va verificati mail-ul, unde veti gasi factura proforma aferenta acestei rezervari.
Va multumim! Pentru orice fel de detalii va stam la dispozitie la numarul de telefon 0372 458 999

Servicii neincluse
Pachetul nu include:
Pentru copii cu varsta intre 4-8 ani se plateste 30% din pachetul de adult, fara pat suplimentar
Pentru copii cu varsta intre 8-14 ani se plateste 50% din pachetul de adult, fara pat suplimentar
Pentru copii cu varsta peste 14 ani se plateste pachetul de adult si se ofera pat suplimentar.
Patul suplimentar: 50 de lei/noapte
Instructiuni de rezervare:
Alege tipul de camera dorit;
Da click pe butonul din dreapta colorat cu verde care iti arata tariful pentru tipul de camera selectat;
Completeaza campurile de la detalii facurare si detalii turisti cu datele tale;
La observatii, acolo unde veti plasa comentariile dumneavoastra, introduceti pentru inceput data exacta de sejur (data de
inceput a sejurului si data de sfarsit a sejurului), apoi precizati daca doriti alte servicii decat cele incluse in pachet (trabsfer
privat, excursii, etc.). La final, completati cu alte observatii de care trebuie sa tinem cont, daca este cazul;
Plata se poate face cu cardul direct in site sau prin transfer bancar. Daca optati pentru plata cu cardul, rezervarea se
face automat; pe mail veti primi toate informatiile suplimentare. Daca optati pentru plata prin transfer bancar, rezervarea
dumneavoastra va deveni certa si garantata doar dupa achitarea pachetului turistic.
Va rugam sa va verificati mail-ul, unde veti gasi factura proforma aferenta acestei rezervari.
Va multumim! Pentru orice fel de detalii va stam la dispozitie la numarul de telefon 0372 458 999

Informatii utile
Conditii de garantare a rezervarii:
Pentru confirmarea rezervarii se achita avans de 50% din valoarea pachetului in momentul efectuarii rezervarii, iar
restul de 50% va trebui sa fie achitat pana in data de 1 Decembrie 2019.
Instructiuni de rezervare:
Alege tipul de camera dorit;
Da click pe butonul din dreapta colorat cu verde care iti arata tariful pentru tipul de camera selectat;
Completeaza campurile de la detalii facurare si detalii turisti cu datele tale;
La observatii, acolo unde veti plasa comentariile dumneavoastra, introduceti pentru inceput data exacta de sejur (data de
inceput a sejurului si data de sfarsit a sejurului), apoi precizati daca doriti alte servicii decat cele incluse in pachet (trabsfer
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privat, excursii, etc.). La final, completati cu alte observatii de care trebuie sa tinem cont, daca este cazul;
Plata se poate face cu cardul direct in site sau prin transfer bancar. Daca optati pentru plata cu cardul, rezervarea se
face automat; pe mail veti primi toate informatiile suplimentare. Daca optati pentru plata prin transfer bancar, rezervarea
dumneavoastra va deveni certa si garantata doar dupa achitarea pachetului turistic.
Va rugam sa va verificati mail-ul, unde veti gasi factura proforma aferenta acestei rezervari.
Va multumim! Pentru orice fel de detalii va stam la dispozitie la numarul de telefon 0372 458 999

Tip proprietate
Hotel

Tip masa
Mic dejun

Tipuri servicii
Acomodare
Masa
Mic dejun

Facilitati proprietate
Wifi
Parcare
Piscina interioara
Restaurant
Bar
Spa

Facilitati camera
Wifi
Tv
Baie
Balcon
Dus
Prosoape
Uscator de par
Frigider

Tematica
Craciun
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