
PACHET CU DEMIPENSIUNE 22 – 26 Dec 2017

1287 - CAMERĂ DUBLĂ 3*
1397 - CAMERĂ DUBLĂ STANDARD 4*
1518 - CAMERĂ DUBLĂ SUPERIOR 4*
1694 - APARTAMENT STANDARD
1848 - APARTAMENT SUPERIOR
1848 - SUITĂ SUPERIOR

SERVICII INCLUSE ÎN PACHET :
• 4 nopți : cazare cu mic dejun bufet suedez; 
• Cină de întâmpinare în 22 decembrie  2017 cu plăcinte tradiționale, afi nată și pălincă;
• Cină în 23 decembrie 2017;
• Cină de Ajun a Crăciunului  în 24 decembrie 2017, atmosfera de sfântă sărbătoare va fi  

întreținută de grupul de copii colindători și de prezența lui Moș Crăciun cu cadouri pentru cei 
mici, cât și pentru cei mari; 

• Cină festivă în prima seară de Crăciun 25 decembrie 2017 , o cină  ”în familie”  cu un grad 
ridicat de rafi nament și bun gust. Petrecerea va fi  cu muzică live;

FACILITĂȚI
• Zilnic între orele 10:00 - 22:00 acces  gratuit la Centru Spa:

• piscină interioară încălzită, de relaxare;
• saună salină
• saună fi nlandeză;
• saună umedă;
• cameră frigidarium;
• sală de fi tness( accesul permis adulților, cu echipament sportiv de sală).

• acces internet nelimitat
• mini loc de joacă pentru copii

BONUS:
• pachet spa de relaxare și terapeutic pentru fi ecare adult;

• plimbare cu sania trasă de cai.

CRĂCIUN 2017

Tariful este exprimat 
în lei, include TVA și 
este pentru o persoană, 
cazare doar în regim 
dublu.

Nu se vând camere în regim single.
Agențiilor de turism se cedează 150 lei la pachet. 



TARIF PACHET COPII: 
Locurile suplimentare se calculează după ce camera a fost ocupată de două persoane( indiferent 
de vârsta acestora) . 
Suplimentarea se poate face astfel :
• Maxim 1 copil până în 6 ani la camerele duble 3* și 4* standard
• Copiii cu vârsta până în 6 ani, benefi ciază de gratuitate la cazare și masă – nu se asigură pat 

suplimentar, aceștia vor dormi în pat cu părinții. Se achită doar suma de 200 lei/ fi ecare copil 
pentru a benefi cia de loc separat în restaurant la cinele festive. 

• Maxim 2 copii în camerele duble 4* superior sau în apartamente 

Pentru fi ecare copil mai mare de 6 ani, se va achita suplimentar:
6-13 Ani 14-18 Ani

Pat pliant în cameră superior sau canapea extensibilă în apartament
240 lei 480 lei

Al treilea adult se cazează doar în apartament , pe canapea extensibilă:
1232 lei în apartament standard
1344 lei în apartament superior 

Rezervarea locurilor suplimentare se face odată cu rezervarea pachetului (din cauza locurilor 
limitate)
Nu se vând camere în regim single.

CONDIȚII DE REZERVARE: 
Menţionăm faptul că pentru această perioadă, în cazul unei comenzi ferme, în 24 ore de la înregistrarea rezervării 
se va achita un avans de 50% din valoarea pachetului de servicii, iar diferenţa se va achita până la data de 15 
decembrie 2017. După această dată, rezervările se fac doar pe baza plăţii integrale.
După înregistrarea plății avansului se va emite factură fi scală de avans și contract de prestări servicii;
În cazul plăţii avansului și anulării rezervării în perioada 20 noiembrie – 15 decembrie 2017 sau în cazul în care nu se 
plătește integral pachetul până la data de 15 decembrie 2017, avansul se pierde integral, iar rezervarea se anulează.
În cazul neprezentării turiștilor pentru cazare în data de 22 decembrie 2017, se anulează rezervarea și nu se restituie 
sumele de bani plătite în avans. 
IMPORTANT:
22 dec.2017 check-in-ul se face după orele 16.00;
26 dec.2017 check-out-ul se va face până cel târziu orele 14.00;
În cazul locurilor suplimentare vă rugăm prezentați certifi catul de naștere sau carte identitate;
Orice persoană: copil (indiferent de vârstă) sau adult nedeclarat anticipat nu va avea loc asigurat la mesele festive, iar 
paturile suplimentare se vor asigura în limita disponibilităților;
Locurile în restaurant sunt prestabilite de către personalul hotelului Dorna**** . Cererea fermă de rezervare reprezintă 
acceptul clientului în această privință.

În incinta Hotelului Dorna**** nu este permisă introducerea și consumul de băuturi și mâncăruri

Pentru alte informaţii și rezervări ne găsiţi zilnic, la orice oră, la numerele de telefon: 0230370038, 
0230370039 sau vă răspundem dacă ne scrieţi pe e-mail : 
rezervari@hoteldorna.ro , offi ce@hoteldorna.ro.


