
PACHET CU DEMIPENSIUNE 26-29 aprilie 2019

1180 · CAMERĂ DUBLĂ 3*
1280 · CAMERĂ DUBLĂ STANDARD 4*
1380 · CAMERĂ DUBLĂ SUPERIOR 4*
1480 · APARTAMENT STANDARD
1580 · APARTAMENT SUPERIOR

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

SERVICII INCLUSE ÎN PACHET :
• Cazare  cu mic dejun 3  nopți
• Cină de post în Vinerea Mare 26 aprilie 
• Cină sâmbătă 27 aprilie 
• Bufet de Înviere 27 aprilie 
• Cină festivă cu meniu tradițional de Paște, muzică live și invitați surpriză 28 aprilie 2019
• Acces la Centru SPA : piscină interioară încălzită, saună uscată, saună umedă, saună salină, 
frigidarium,  sală de fi tness

BONUS:
• Pachet spa de relaxare fi ecare adult
  • Drenaj limfatic, procedura laser (doamne)
  • Masaj clasic partial, procedura laser ( domni)

CHECK IN CHECK OUT
26 APRILIE  DUPĂ ORA 16:00 29 APRILIE PÂNĂ LA ORA 12:00

PACHET PAȘTE 2019

Agențiilor de turism se cedează comision 
de 10%  la pachet adult .
Nu se vând camere în regim single. 



Condiții de Rezervare:

• pentru Rezervare fermă se achită:
  • 50% în termen de 48 ore de la confi marea rezervării, diferența   
    până  la 12 aprilie 2019
  • Pentru rezervările efectuate după 12 aprilie – se achită valoarea  
   rezervării în avans integral
• 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

Locurile suplimentare se achită după ce camera a fost ocupată de două persoane 
(indiferent de vârsta acestora) astfel:
Locuri suplimentare:

Cameră 3* 
Cameră standard 4*

Cameră superior 4* Apartament Standard Apartament Superior 

Copil 2-6 ani 300 300 300 300

Copil 6 -14 ani - 353 386 420

Copil 14 - 18 ani - 598 653 698

Adult - - 977 998

Pentru copiii cu vârsta până în 2 ani, oferim gratuitate la cazare și masă – nu se 
asigură pat suplimentar, aceștia vor dormi în pat cu părinții. 
Copii între 2 și 6 ani vor dormi în pat cu părinții.

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. 


