HOTEL RESTAURANT GRĂDINA MORII***
SIGHETU MARMAȚIEI, MARAMUREȘ
OFERTĂ REVELION 2020-2021
Pachet 5 nopți cu pensiune completă
Marți, 29.12.2020 – Duminică, 03.01.2021
 5 nopţi cazare cu mic dejun;
 Cină în 29.12.2020, 30.12.2020, 01.01.2021, 02.01.2021;
 Prânz în 30.12.2020, 31.12.2020, 01.01.2021, 02.01.2021;
 Cină festivă de Revelion în 31.12.2020: muzică live, dj, artificii ;
 Excursie la Muzeul Satului cu căruţa sau sania trasă de cai ;
 Foc de tabără și program folcloric ;
 Spațiu special amenajat pentru copii ;
 Alte surprize .

Tarife
3500 lei - cameră în regim single;
4750 lei - cameră dublă standard / pachet / 2 persoane;
4900 lei - cameră dublă cu balcon / pachet / 2 persoane ;
5050 lei - cameră dublă superioră / pachet / 2 persoane ;
5450 lei - apartament sau suită / pachet / 2 persoane ;
6000 lei - apartament de lux / pachet / 2 persoane .
Băuturile alcoolice și non-alcoolice nu sunt incluse în preț!
Nu este permisă aducerea băuturilor alcoolice și non alcoolice în locație.
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Pentru copiii între 0 - 6 ani cazarea este gratuită în cameră dublă cu părinții (fără pat suplimentar).
Pentru copiii între 6 -12 ani cazarea este gratuită în cameră dublă superioară sau în suită cu părinții
(pat suplimetar inclus) și vor achita 500 lei.
Pentru copiii peste 12 ani, cazarea este gratuită în cameră dublă superioară sau în suită cu părinții
(pat suplimentar inclus) și vor achita 900 lei.
Condițiile rezervării:
1. Rezervarea se face din momentul achitării unui avans de 50 %. Plata integrală a sejurului se
face până la data de 29.11.2020.
In cazul neachitării integrale a sejurului până la data de 29.11.2020 rezervarea va fi anulată,
iar avansul plătit nu se returnează.
2. Renunțarea la rezervarea confirmată până la data de 29.11.2020, atrage după sine pierderea
întregii sume achitate.
3. Avansul se achită în urma facturii proforme solicitată de către client.
4. Factura preformă se achită în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii, în caz contrar
rezervarea va fi anulată.
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Plata se va efectua către SC HOTEL GRĂDINA MORII SRL, Sighetu Marmației,
RO40709827, în contul: RO07UGBI0000352012870RON, Garanti Bank Baia Mare.
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Prezenta ofertă ține loc de contract între părțile semnatare.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon: 0731 977 000 sau pe
e-mail: contact@hotelgradinamorii.ro.
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