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Serviciile noastre vă fac vacanţa perfectă

Oferta sarbatori Pascale 2021
Pachetul include :
•3 nopți de cazare: 30 Aprilie, 1 și 2 Mai ;
• 30 Aprilie - Cina de bun venit începând cu orele 18 (fără băuturi incluse).
• 1 Mai

- Mic dejun între orele 8 și 10
-Dejun între orele 13 și 15 (fără băuturi incluse)
-Cina între orele 19 și 21 (fără băuturi incluse)
• Gustare speciﬁcă în noaptea de Înviere între orele 1 si 2.
• 2 Mai

- Mic dejun între orele 8 și 10
- Dejun pascal orele 13 și 15 - include băuturi în regim open bar servit la masă.
- Cina festivă orele 19 și 21 - include băuturi în regim open bar servit la
masă și petrecere - dacă legislatia va permite petrecerile.
• 20 Aprilie - Mic dejun între orele 8 și 10.
Acces la centrul Spa: Piscină, jacuzzi, saună, salină, sală de ﬁtness,
sală cu jocuri între orele 10 și 21 pe toată perioada sejurului.

Tarif pachet : 980LEI/Persoană/pachet
Copii: 0-5 ani gratuit / 5-14 ani achita 50% din tarif / peste 14 ani achita tarif integral.
***Este obligatorie prezentarea la check in a documentelor ce atesta varsta copiilor (in copie sau original).

*Acceptăm tichete și carduri de vacanță.

**Rezervările se conﬁrma dupa achitarea a minim 50% din valoarea pachetului,
sumele achitate neﬁnd returnabile in caz de renuntare.
***Restaurantul este deschis zilnic între orele 8.00 - 21.00.
Complexul turistic Dracula este compus din 2 clădiri amplasate pe ambele părți
ale DN 7C-Transfăgărăşan, Pensiunea Dracula și Hostel Dracula.
Cazarea în cele două corpuri se face în funcție de disponibilitate la momentul rezervarii.
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