Pachet Revelion 2020- 4
nopti/5 zile , Balvanyos
Resort 4★,Baile Balvanyos

Descriere Pachet Revelion 2020- 4 nopti/5 zile , Balvanyos Resort 4★,Baile
Balvanyos 4*
Hotelul functioneaza tot timpul anului.
Grand Hotel Balvanyos se afl într-o zon linitit, înconjurat de pduri, între Bile Tunad i Târgu Secuiesc, la mai puin de 10 km de
lacul Sfânta Ana.
Facilitile de cazare ale hotelului sunt caracterizate prin elegan, bun gust i utilitate. Camerele spaioase i puternic luminate
natural sunt gândite s asigure confortul oaspeilor indiferent de durata sejurului. Capacitatea total de cazare a Hotelului
Clermont este de 102 camere.
Toate camerele elegante sunt mobilate în stil modern i au vedere panoramic la Masivul Ciomatu. Unitile spaioase de la
Grand Hotel Balvanyos sunt dotate cu minibar, aer condiionat, TV cu ecran plat i internet prin cablu gratuit. În zonele publice
este disponibil acces gratuit la internet WiFi.
Hotelul dispune de 3 restaurante si un lobby bar. Restaurant Fork cu specific gourmet, amenajat dup un concept inedit,
propune o experien culinar fine dining de neuitat, cu preparate exclusiviste create de Chefii notri buctari.
Restaurantul hotelului Grand Balvanyos ofer specialiti tipic româneti i regionale cu o capacitate de pana la 200 de
persoane. Oaspeii pot comanda meniuri pentru diete speciale i prânzuri la pachet.
GastroLab Restaurant & Terrace formeaz zona rustic a complexului hotelier, care cuprinde un restaurant i o teras special
amenajat pentru gustri tradiionale, scoase chiar din cuptorul bunicii. Buctria inovativ din GastroLab pornete de la origini i
reete secuieti, dar preparatele oferite sunt reinterpretate conform obinuinelor gastronomice din secolul 21.
Lobby barul este completat cu un lounge special decorat, ce te poart în vremurile interbelice, un amestec de design modern
cu vintage, fiind un loc ideal pentru relaxare si socializare.
Amplasat printre izvoarele naturale i brazii seculari, centrul spa Grand Santerra se întinde pe mai mult de 2000 de metri ptrai i
are 7 piscine, 3 saune, o baie de aburi i o camer de sare. Sala de fitness modern este punctul de pornire i de sfârit al unei
piste de alergare de 1,7 km. Serviciile de masaj i terapiile sunt disponibile la un cost suplimentar, iar oaspeii se pot bucura de
gustri sntoase la Spa Café.
Grand Hotel Balvanyos pune la dispozitie si de un Parc de Aventuri , sub atenta îndrumare a instructorilor notri, alpiniti.
Traseele au grad diferit de dificultate astfel încât, atât adulii, cât i copiii se pot bucura în siguran de tiroliene sau de diferitele
obstacole.
Proprietatea ofer un serviciu de închiriere de biciclete, iar regiunea este popular printre iubitorii de drumeii. Petera Puturoas
se afl la 15 minute de mers pe jos. Gara din Bile Tunad este la 16 km.
De ce Grand Hotel Balvanyos?
camere mobilate confortabil si modern
restaurante ce ofera preparate cu specific international, romanesc si gourmet
sali de conferinte
centru spa si fitness
gama diversificata de activitati pentru petrecerea timpului liber
organizarea de evenimente
activitati de team building
Turistii au apreciat aceasta locatie pentru:
manacarea excelenta
personalul foarte amabil
servicii de cazare excelente
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amplasamentul unitatii
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 incluse
Pachetul include:
Cazare cu mic dejun
Masa in regim de pensiune completa
Acces la circuitul termal din Grand Santerra Spa(piscine, saune, baie cu aburi, salina)
Kids Club in zilele de 30, 31 decembrie si 1 ianuarie in intervalul 10.00-19.00
Acces la sala de fitness, biliard si tenis de masa, in limita disponibilitatilor
29 decembrie-cina cu welcome drink urmata de Silent Party
30 decembrie-Intalnire cu Mos Craciun, cu daruri pentru copiii pana in 14 ani
30 decembrie-cina cu vinoteca urmata de petrecere cu DJ
31 decembrie-cina festiva de Revelion cu pachet de bauturi inclus(open bar+vinoteca), petrecere cu formatie
1 ianuarie-plimbare cu sania trasa de cai, cu gustari traditionale
1 ianuarie-Carnaval cu vinoteca inclusa, petrecere cu formatie, costumele vor fi aduse de catre participanti, iar
cele mai reusite costume vor fi premiate
programe facultative:excursie la Lacul Sfanta Ana, drumetii cu ghid.
*Copiii pana la 6 ani care stau in camera cu parintii,fara pat suplimentar, beneficiaza de gratuitate la cazare si mic
dejun.
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:
Copiii intre 6-14 ani, care stau in camera cu parintii cu pat suplimentar, se achita 50% din tariful pachetului
Copiii intre 14-18 ani, care stau in camera cu parintii cu pat suplimentar, se achita 60% din tariful pachetului
Extra cost pentru loc in camera single: 200 euro/sejur/pers- camera dubla standard.
Supliment extra noapte cu mic dejun si acces spa inclus pentru noptile de 28 decembrie si 2 ianuarie: 60
euro/persoana pentru camera dubla standard, iar 70 euro/persoana pentru camera dubla superioara sau junior
suite.
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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 garantarea rezervarii se achita 50% din contravaloarea pachetului in momentul rezervarii, diferenta achitanduse cu minim 3 zile inainte.
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

Tip proprietate
Complex turistic

Tip masa
Demipensiune

Tipuri servicii
Acomodare
Masa
Pensiune completa
Activitati

Facilitati proprietate
Wifi
Parcare
Piscina interioara
Restaurant
Bar
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Spa
Sala de conferinte
Gym fitness area
Cutie de valori

Facilitati camera
Wifi
Tv
Baie
Balcon
Baie privata
Uscator de par

Tematica
Anul nou
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