
Crăciun de basm pe Transfăgărășan – la Pensiunea 

Dracula 

Ofertă pachet turistic de Craciun: 3 nopți de cazare, cina de bun venit, mic dejun, 

masă festivă și pomana porcului. 

     Pensiunea Dracula oferă cazare la munte, pe Transfăgărășan și dispune de camere cu 2 
sau 3 locuri și apartamente cu 4 locuri dotate cu încălzire centrală, televizor, internet wi-fi, 
grup sanitar propriu. Majoritatea camerelor au balcon.      

     În aceeași clădire cu Pensiunea Dracula este și 

restaurantul complexului amenajat în stil tradițional 

și zona de spa: piscină interioară încalzită, jacuzzi, sală de 

fitness, saună, salină,  sală de jocuri. 

Pentru cei mici găsiți un loc de joacă amenajat cu 

leagăne, tobogane, balansoare în curtea Hostelului 

Dracula.  

Pentru o petrecere memorabilă vă propunem 

următorul program: 

Luni 23 Decembrie 2019: 

 Primirea participanților cu colăcei și țuică fiartă. 

 După cazare vă invităm să vă relaxați în zona spa a complexului. 

 Cina de bun venit între orele 19 și 21. 

Marți 24 Decembrie 2019 : 

 Mic dejun între orele 8 și 10. 

 După micul dejun vă puteți relaxa la sala de jocuri sau puteți vizita obiectivele turistice enumerate mai jos. 

 Începând cu ora 13.00 vă invităm să participați la tradiționalul tăiat al porcului. 

Miercuri 25 Decembrie 2019 : 

 Mic dejun între orele 8 și 10. 

 După servirea micului dejun -8,00-10,00 vă invităm să vă relaxați la piscina complexului. 

 Începând cu ora 14,00 vă invităm să participați la dejunul festiv de Crăciun. 

 Petrecerea este susținută și animată de maestrul Valentin Grigorescu - Doina Argeșului. 

Joi 26 Decembrie 2019: 

 Mic dejun între orele 8 si 10; 

 După servirea micului dejun-8,00 -10,00- cu bagajul plin de amintiri, ne luăm rămas bun de la gazdele 

noastre și pornim către case pentru a ne pregăti de o noua petrecere :Anul Nou 2020. 

Tarif :780 lei / persoană / pachet 

 Un copil 0-5 ani gratuit în cameră cu 2 adulți plătitori. 

 Tarif copil 6-14 ani 50% din loc în cameră dublă, în cameră cu minim 2 adulți plătitori de tarif 

de loc în cameră dublă. 

 Persoanele care au împlinit vârsta de 14 ani plătesc tarif întreg. 



Prețul include: 

 3 nopți de cazare cu mic dejun; 

 Primire cu colăcei și țuică fiartă; 

 Cina de bun venit în 23 Decembrie 

 Masă festivă ( prânz pe 25 Decembrie); 

 Tăiatul porcului, în data de 24 Decembrie 2019 

 Piscină ; 

 Jacuzzi; 

 Sala de fitness; 

 Sală de jocuri; 

 Acces la saună; 

 Acces la salină; 

 Acces la spațiu de relaxare dotat cu masă tenis , billiard, air hockey , masă fussball, 

șah, alte jocuri de îndemânare în intervalul 10.00-21.00. 

Notă:  

 Cazarea se face în Pensiunea Dracula și în Hostel Dracula în 
ordinea înscrierilor și dorința clientului exprimată la înscriere. 

 Oferta complete si galleria foto se gasesc pe site-ul nostru: 
www.pensiuneadracula.ro 

 Masa de prânz din ziua de 25.12 este masă festivă-bufet deschis- și include 
băuturi alcoolice și nonalcoolice în regim OPEN BAR servit la masă. Restul 
meselor incluse sunt în regim bufet deschis și nu includ băuturi. 

 În prețul pachetului nu este inclus cadoul de sub Brad (recomandăm 
aducerea acestui cadou). 

 Pentru informații suplimentare și rezervări ne puteți contacta la numărul de telefon  

     0745 473 381. 

 Rezervările se confirmă după achitarea a minim 50% din valoarea pachetului, sumele 
achitate nefiind returnabile în caz de renunțare. 

 Este obligatorie prezentarea la check in a documentelor ce atestă vârsta copiilor (în 
copie sau original). 

 Restaurantul este deschis zilnic între orele 8.00 - 22.00. În restaurant se ascultă 
muzică jazz și muzică relaxantă cu excepția evenimentelor speciale. 

 In cadrul complexului nu este permis accesul cu mâncăruri și băuturi din afară și nu 
se ascultă manele. 

 În unitatea nostră nu se fumează în camerele complexului, în restaurant și în zona 
SPA. Fumatul este permis pe balcoane sau terase exterioare. 

  Primim tichete, vouchere și carduri de vacanță Up, Edenred și Sodexo.   
 


