La 101 ani de la Marea unire, de 1 Decembrie Sărbătorește Românește
la Complex Dracula!

*Acceptăm tichete și carduri de vacanță.

Oferta de 1 Decembrie 2019 la complex Dracula cuprinde:





Vineri 29 Noiembrie :Primirea cu colacei si tuică fiarta;
o Cina de bun venit intre orele 19 si 21. (nu include bauturi).
Sambata 30 Noiembrie: Mic dejun intre orele 8 si 10;
o Cina traditionala de 1 Decembrie care cuprinde ciorba de fasole in paine, sarmale si
alte bunatati.
o Tuica, visinata, afinata, vinul casei, apa minerala si plata servite la masa.
o Atmosfera este intretinuta de un interpret la fluier si de dj-ul complexului pe ritmuri
de muzica populara Romaneasca.
Duminica 1 Decembrie : micul dejun între orele 8 si 10.

În oricare din zilele petrecute in complex va puteti relaxa la centrul SPA dotat cu
piscină interioară încălzită, jacuzzi, saună, salină, sală de fitness, sală de jocuri cu air hockey,
fusball, tenis de masă, darts, biliard, sah, jocuri de indemanare).

! Bonus !

***Programul de functionare al centrului SPA și al sălilor de jocuri si fitness este zilnic intre orele 10.00 și 21.00.

Tarife: 500 lei loc în cameră dublă
*** Pentru pachetele achitate integral până la data de 1 Noiembrie 2019 se acordă o reducere de
10%, deci se va achita 450 lei/persoană/pachet.

Copii:0-5 ani gratuit;
5-14 ani achita 50% din tarif;
peste 14 ani achita tarif integral.
Rezervarea se face după achitarea a minim 50% din valoarea pachetului turistic.



În timpul liber vă puteți relaxa la:
Tir cu arcul – 15 lei /10 săgeți sau Tir cu pușca – 15 lei/20 focuri,
*Atelierele de mai sus se rezervă cu minim 2 ore înainte
și au loc la complex Dracula în funcție de starea vremii.
*Pentru informații suplimentare și rezervări ne puteți contacta la numărul de telefon 0745 473 381.
**Rezervările se confirma dupa achitarea a minim 50% din valoarea pachetului, sumele achitate nefind
returnabile in caz de renuntare.
***Este obligatorie prezentarea la check in a documentelor ce atesta varsta copiilor (in copie sau original).
****Restaurantul este deschis zilnic între orele 8.00 - 22.00. In restaurant se ascultă muzică jazz și muzică
relaxantă cu excepția evenimentelor speciale.
*****In cadrul complexului nu este permis accesul cu mancaruri si bauturi din afara si nu se asculta manele.
***În unitatea nostră nu se fumează în camerele complexului, în restaurant și în zona SPA. Fumatul este
permis pe balcoane sau terase exterioare.

