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111   MMMAAAIII      MMMUUUNNNCCCIIITTTOOORRREEESSSCCC 

 
                         Valabilă în perioada 27.04 – 01.05.2018 

                  4 nopţi cazare ,cu demipensiune in data de 27 , 28 respectiv 
29.04 si pensiune completa in data de 30.04.2018  

 

Tip pachet 
(nr.nopţi) 

 

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

adulţi 

Cameră dublă 
cu vedere la 

Munţii Bucegi, 
2adulţi  

Cameră duplex standard* 
 

4nopti 
(demipensiune 

in 27, 28 si 
29.04  si 
pensiune 

completa in 
30.04) 

 
 

1342 lei / 2 
adulţi 

 
 

1422 lei /     2 
adulţi 

1614 lei (cazare cu mic dejun  pt 
3 adulţi sau 2 adulţi cu  1-2 

copii până în 12 ani şi masă pt 2 
adulţi.) 

 
 

Pachetul de 1 Mai Muncitoresc, 4 nopti  cuprinde demipensiune in data de 27, 28 respectiv 
29.04 si pensiune completa in data de 30.04.2018 cuprinde :  

 Cazare cu mic dejun pentru 2 persoane, 4 nopţi; check-in în 27.04 după ora 16:00, check out în 01.05, 

după micul dejun, până în ora 12:00; 

 Cină în 27.04, bufet suedez, mancare cu apa minerala /plata fara bauturi alcoolice  ;  

 Cină în 28.04, bufet suedez, mancare cu apa minerala /plata fara bauturi alcoolice  ;  

 Cină în 29.04, bufet suedez, mancare cu apa minerala /plata fara bauturi alcoolice  ;  

 Prânz la iarbă verde în 30.04, cu începere de la ora 14:00; barbeque – preparate la grătar, salate, 

plăcinta casei, vin la carafă . 

 



 30.04.2018   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/pers. la sticle de 2 litri; palinca sau afinata 50 ml/pers, vinul casei la carafa 
500 ml/pers; 

 Program de muzica de dans si de petrecere sustinut de formatie live. 
 

 

NOTĂ! Pentru camerele de tip duplex standard tariful cuprinde cazare cu mic dejun pentru 2 adulţi cu 

1-2 copii până-n 12 ani sau pentru 3 adulţi şi servicii masă pranz/cina   pentru 2 persoane; pentru a 3-a 

persoana in duplex se achita suma de 331  lei ,  serviciile de masa prezentate mai sus. 

             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 197 lei cazare cu mic dejun si serviciile de masa   incluse in pachetul de servicii. 
  7-11,99 ani se achita 218  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 . 
 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  166 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 331 lei serviciile de masa   incluse 

in pachetul de servicii. 
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. 

  Optional! In toata perioada  se  poate servi masa de pranz a la carte, contracost . 
In data de 30.04.2018  masa de pranz este inclusa in pret . 
 

Mentionam ca serviciile de  masa  vor fi in regim bufet suedez cu conditia ca in perioada sejurului sa fie vandute 
mai mult de 20 de pachete ,  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 

 

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

