
Pentru finalizarea rezervării se solicită achitarea unui avans de 30% în termen de 7 zile 
de la efectuarea rezervării.
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Valabil între 26.07-02.09.2020 
intrare doar în zilele de duminică

Descoperă Tuşnadul

Nature, SPA & Conference

HOTEL

Baile Tusnad
Nature, SPA & Conference

HOTEL

Baile Tusnad

780 lei/ persoană/ pachet
     ( Valabil între 12.06-18.07.2020 ) 

Valabil între 12.06-18.07.2020

Early Summer Special
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   Pachetul cuprinde:
 

     3 nopţi de cazare  - loc în cameră dublă

     Mic dejun şi cină bufet 

     1 welcome drink la alegere

     Plimbare cu trenuleţul în staţiune

     Acces la piscină, jacuzzi, saune, mini sală fitness

     Pachetul cuprinde:
 

     3 nopţi de cazare  - loc în cameră dublă

     Mic dejun şi cină bufet 

     Luni drumeţie la Turnul Apor 
     (durata aprox.1 oră, distanţa de parcurs 1,5 km, diferenţă de nivel 70 m)

     Marţi drumeţie la Piatra Şoimilor 
     (durata aprox.1,5-2 ore, distanţa de parcurs 2,5 km, diferenţă de nivel 168 m)

     Acces la piscină, jacuzzi, saune, mini sală fitness

870 lei/ persoană/ pachet
     (Valabil între 26.07-02.09.2020 intrare doar în zilele de duminică) 

Supliment apartament 540 lei/ sejur
Supliment cameră single 360 lei/ sejur

Supliment apartament 540 lei/ sejur
Supliment cameră single 360 lei/ sejur

Taxă locală: 2 lei/noapte/persoană (peste 14 ani),  care se achită suplimentar la recepţie Taxă locală: 2 lei/noapte/persoană (peste 14 ani),  care se achită suplimentar la recepţie


