Ghiocel, floare plăpândă
Ce răsari de sub zăpadă,
Tu faci creanga tremurândă
Să tresară... la Mistral ***!

‘’Primavara la Mistral Resort***’’!
Petreceti WEEKEND-ul dedicat sosirii Primaverii la MISTRAL RESORT***!

Perioada 9-11.03.2018

Pachet servicii cu demipensiune

Pachet servicii cu demipensiune
Tipul camerei
Tip pachet
Cazare cu
dempensiune
9-11.03.2018

2 nopţi

Cameră dublă
standard (cu vedere
la râu sau pădure)
2 adulţi

Cameră dublă cu
vedere la Munţii
Bucegi, 2 adulţi

Cameră duplex standard
(cazare cu mic dejun pt 3
adulţi sau 2 adulţi cu 1 sau
2 copii până în 12 ani şi
masă pt 2 adulţi)

658 lei/2 pers

710 lei/2 pers

778 lei

Pachetul cuprinde :
Cazare cu mic dejun pentru 2 persoane, 2 nopţi; check-in în data de 9.03.2018 după ora 16:00, check out în
11.03, după micul dejun, până în ora 12:00;
Cină sosire în 9.03.2018 , bufet suedez, mancare cu apa minerala /plata fara bauturi alcoolice .
10.03.2018 foc de tabara ( daca permit conditiile atmosferice), se serveste vin fiert/ceai ,in jurul
focului, se canta si danseaza, dupa care urmeaza masa de cina bufet ,mancare cu apa minerala/plata 500 m
l/persoana la sticle de 2 litri; palinca sau afinata 50 ml/persoana, vinul casei la carafa 500 ml/persoana;
Program de muzica de dans si de petrecere sustinut de formatie live.
Optional! In toata perioada se poate servi masa de pranz a la carte, contracost .
În camerele duble se acceptă maxim un copil de 11 ani în pat cu părinţii (cu acordul prealabil al acestora);
tariful pentru camera dublă standard/dubla cu vedere spre Muntii Bucegi include mic dejun şi
demipensiune pentru 2 persoane adulte, pentru copil se achită diferenţa funcţie de vârstă, conform Criterii
şi facilităţi pentru copii (vezi mai jos);
Copiii cu vârsta cuprinsă între 0.99 şi 2 ani, în camera dublă cu părinţii, primesc pătuţ pentru copii gratuit,
în limita disponibilităţilor şi numai la cerere;
La camerele duplex standard/, preţul este/cameră, cu mic dejun pentru 3 persoane adulte, sau 2 adulţi cu 1
sau 2 copii până-n 12 ani şi demipensiune pentru 2 persoane; pentru a treia persoană adult se adaugă
serviciile de masă demipensiune , în valoare de 147 lei/persoană.
Criterii şi facilităţi pentru copii/suplimente masă copii
Pentru copii care dorm în pat cu părinţii în camerele duble se percep următoarele tarife:

0-3,99 ani gratuitate la cazare cu mic dejun iar pentru servicii masa(pranz/cina) se comanda a la
carte’contracost meniuri specifice varstei.
4-6,99 ani se achită 89 lei cazare cu mic dejun si serviciile de masa cina incluse in pachetul de servicii.
7-11,99 ani se achita 99.5 lei cazare cu mic dejun si serviciile de masa cina incluse in pachetul de servicii.
Optional! Daca se doreste pat suplimentar costul este de 20 lei/zi .
Pentru copii care dorm în camera duplex ( se accepta maxim 2 copii cu varsta pana-n 12 ani ):
0-3,99 ani gratuitate la cazare cu mic dejun iar pentru servicii masa(pranz/cina) se comanda a la
carte’contracost meniuri specifice varstei.
4-11,99 ani se achită 73.5 lei pentru serviciile de masa cina incluse in pachetul de servicii( micul dejun este
inclus in pretul camerei)
copiii cu vârsta peste 12 ani achită tarif integral, în valoare de 147 lei demipensiune .
IMPORTANT: copiii cu vârsta între 0-3,99 ani au gratuitate la serviciile de cazare cu mic dejun, în restaurant
părinţii vor putea comanda contra cost meniuri specifice varstei acestora .
Mentionam ca la pachetul cu demipensiune masa de cina va fi in regim bufet suedez cu conditia ca in perioada
sejurului sa fie vandute mai mult de 20 de pachete cu demipensiune, in caz contrar aceasta va fi cu servire la masa
,meniu fix
Alte servicii disponibile :
-acces gratuit WI-FI
-salile de gimanstica pentru barbati si femei, program 8-24
-jocuri de sah,table,rummy, care se ofera gratuit la receptie- pe tot parcursul zilei
-masa de ping-pong 10 lei/ora, program 8-24
-biliard 20 lei/ora , program 8-24
Rezervări: telefon / 0368.433.055;
rezervari@mistralresort.ro;
www.mistralresort.ro
Rezervările se fac pe bază de confirmare şi achitarea în avans 100% a serviciilor.

