
 
 

        Veniti sa luati LUMINA la Mistral Resort *** 
, Moieciu de Sus 

Ofertă Specială “Sărbători Pascale”  
Pachete de servicii  4 nopţi 

*  pensiune completă 
 

*valabilă în perioada 6.04.2018 -10.04.2018  

Tip 
pachet  

Tipul camerei 

dublă 
standard      
(cu vedere la 

râu sau pădure, 
cazare cu mic 

dejun.şi 
pens.compl. 
pt.2.adulţi) 

dublă cu 

vedere la 
Munţii 

Bucegi   
(cazare cu mic 

dejun.şi 
pens.compl.pt.2.

adulţi) 

duplex 
standard* 
(cazare cu mic 

dejun.pt.3 
adulţi.sau 2 adulţi 
cu 1 sau 2 copii 
până-n 12 ani şi 
pens.compl.pt. 2 

adulţi) 

duplex 

lux  *  
(cazare cu mic 

dejun.pt.3 
adulţi.sau 2 

adulţi cu 1 sau 
2 copii până-n 

12 ani şi 
pens.compl.pt. 

2 adulţi) 

duplex 
suite  

(cazare cu mic 
dejun şi 

pens.compl.pt.
4 adulţi) 

Junior 
suite      

(cazare cu mic 
dejun şi 

pens.compl.pt.
2 adulţi.) 

4 nopţi   2254 lei 2374 lei 2502 lei 2562 lei 4148 lei       3038 lei 
Pachetul de 4 nopţi cuprinde (6 -10.04.2018  ) 

 cazare cu mic dejun bufet  inclus si TVA  pentru 4 nopţi, intrare în 

data de 6.04.2018, după ora 16.00 şi ieşire în 10.04.2018  după micul 

dejun; 

6.04.2018 

 cina din 6.04.2018 (care poate fi şi de post) – meniu bufet, muzică 

ambientală; 

7.04.2018 

 mic dejun bufet 8.00-11.00; 

 prânz bufet, conţine şi preparate de post; 

 16:00-18:00 program pentru copii ‘’Concurs de pictat ouă ‘’;  

în lobby, la dispoziţia oaspeţilor, bufet cu dulciuri, ceai, cafea, sucuri;. 

 cina dinaintea Învierii, bufet, conţine şi preparate de post; 

 începând cu ora 22.30, se pune la dispoziţie autobus, pentru oaspeţii 

care doresc să participe la Slujba de Înviere, la  Biserica Adormirea 

Maicii Domnului din Moieciu de Sus      (construită în 1813 din piatră 

de râu, lână ţigaie (în loc de mortar şi var ); 



 gustare Pascală în noaptea de 7.04.2018 , după Slujba de Înviere, 

când ne aşteptăm oaspeţii cu ouă roşii, pască, drob de miel/drob de 

pasăre, cozonaci şi un pahar de vin, conform tradiţiei; 

 

8.04.2018 

 mic dejun bufet 8.00-11.00; 

 Prânzul Festiv de PAŞTI, când vom oferi preparatele tradiţionale ale 

românilor, drob de miel, caş proaspăt de Moieciu, crudităţi de 

primăvară, borş de miel, friptură de miel, cozonac proaspăt cu nucă 

şi prăjituri de casă; un program artistic cu muzică live, café concert şi 

muzică adecvată va ţine companie pe toată durata prânzului. 

 Cina Festiva din seara zilei de 8.04.2018, surprize de Paşti, muzică 

de dans şi voie bună; momente distractive cu surprize  oferite 

clienţilor Mistral ; 

9.04.2018 

 Mic dejun bufet, între orele 8.00-11.00; 

 Pranz bufet in restaurantul complexului. 

 17:00-18:30, ‘’O după-amiază în familie’’ în Lobby, proiectie de filme 

pentru copii  în sala Mistral; la dispoziţia oaspeţilor, bufet cu dulciuri, 

ceai, cafea, sucuri; 

 Cină distractivă cu foc de tabără(daca permit conditiile atmosferice ) 

;cântec, joc şi voie bună în jurul focului de tabără unde clienţii vor 

servi ţuică/vin fiert; distracţia continuă în restaurant, masa bufet ; 

muzică de dans şi de petrecere;  

10.04.2018 

 mic dejun bufet 8.00-11.00;  

NOTĂ! 

 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 pensiune completă 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/lux, preţul este/cameră, cu mic dejun 
pentru 3 persoane adulte, sau 2 adulţi cu 1 sau  2 copii până-n 12 ani 
şi pensiune completă pentru 2 persoane; pentru a treia persoană 
adult se adaugă serviciile de masă pensiune completă, în valoare de 
707 lei/persoană. 

 
 



 
 
 
 
 
 
             Criterii şi facilităţi pentru copii/suplimente masă copii 

1. 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  372 lei cazare cu mic dejun si serviciile de masa incluse in 
pachetul de servicii. servicii  

  7-11,99 ani se achita 534 lei cazare cu mic dejun si serviciile de masa incluse in 

pachetul de servicii. 
Optional! Daca se doreste pat suplimentar costul este de 20 lei/zi . 

2. 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. 
 4-6,99 ani se achită  212 lei pentru  serviciile de masa incluse in pachetul de 

servicii( micul dejun este inclus in pretul camerei) 

 7-11,99 ani se achita 354 lei pentru  serviciile de masa incluse in pachetul de 
servicii( micul dejun este inclus in pretul camerei) 

 copiii cu vârsta peste 12 ani achită tarif integral, în valoare de 707 lei 
pensiune completa 

 
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.  
Alte servicii  disponibile : 
- acces gratuit WI-FI; 
- sălile de gimnastică pentru bărbaţi şi femei, program 8:00-24:00; 
- jocuri de şah, table, rummy, care se oferă gratuit la recepţie - pe tot 
parcursul zilei; 
- masă de ping-pong – 10 lei/oră, program  8:00-24:00; 
- biliard – 20 lei/oră, program 8:00-24:00;  
La cerere: 
 -plimbare cu trăsura trasă de cai prin Staţiunea Turistică Moieciu de Sus, 
contracost cu plata direct la colaboratori . 

*** 
Rezervările se fac în baza cererilor scrise, confirmate de hotel şi achitarea 

unui avans de minim 25% la confirmarea rezervării, încă 25% până la 
20.02.2018, iar diferenţa de 50% se achită până la 25.03.2018. 

Condiţii renunţare/anulare rezervare:Anularea rezervării după data de 
20.02.2018 se penalizează cu reţinerea integrală a avansului de 50%, iar la 
renunţarea după  25.03.2018 , penalităţile sunt de 100%.din contravaloarea 
pachetului. 

REZERVĂRI  

       MISTRAL RESORT MOIECIU DE SUS   telefon 

/0368433055;rezervari@mistralresort.ro www.mistralresort.ro  

rezervările se fac pe bază de confirmare şi achitarea în avans 100% a serviciilor 

comandate  

 

 

mailto:rezervari@mistralresort.ro
http://www.mistralresort.ro/

