Petrece Sărbătorile De İarnă la
Hotel Carol
****
Wellness & SPA – Restaurant – Grădina de vară

Crăciun 2018

4 nopţi

5 nopţi

Camera dublă/pers
960
1240
Garsonieră / pers
1210
1485
Apartament / pers
1380
1785
Suită / pers
1450
1485
Pachetele de 4, şi 5 nopţi de Crăciun includ: Cazare cu mic dejun în regim
bufet suedez, Prȃnz festiv de Crăciun si acces la Centrul Spa( saună cu
infraroşu, saună finlandeză, Jacuzzi şi salină)

Revelion 2019
5 nopţi

Camera dublă /pers
1730
Garsonieră / pers
2075
Apartament / pers
2485
Suită / pers
2075
Pachetul de 5 nopţi de Revelion include: cazare cu mic dejun bufet suedez,
tichete valorice în valoare de 300 lei / persoană si acces la Centrul SPA( saună
cu infraroşu, saună finlandeză, Jacuzzi şi salină)

Opţional:
Masă festivă de Revelion pe data de 31.12.2018 la Restaurant Călimani –
Program artistic şi muzică Live – 400 lei
Carnaval pe data de 01.01.2019 la Restaurant Călimani – Program artistic şi
muzică Live – 350 lei( la 50 m distanţă de Hotel Carol)
Program disko în Restaurantul Hotelului Carol****, cu meniu a’la carte şi
precomandă.
Tarifele sunt exprimate in Ron, conţin TVA şi sunt pentru 1
persoană.

Petrece Sărbătorile De İarnă la
Hotel Carol
****
Wellness & SPA – Restaurant – Grădina de vară

Facilităţi:
 Copiii intre 2 – 6 ani beneficiază de cazare gratuită şi se va achita 25 %
pentru masă festiva.
 Copiii intre 6 –14 ani vor achita 50 % pentru servicii de cazare si masă.

Condiṭii de plată:
Pentru o rezervare fermă, plata se va efectua astfel:
 50% din totalul pachetului se va achita in 48 ore de la data confirmarii;
 Diferenţa de 50% se va achita înainte de începerea sejurului, cu 15 zile
calendaristice;
 Pentru plata integrală anticipată, se acordă o reducere de 5% din valoarea
pachetului.
 Agenţiilor de turism, se acordă 10% comision din valoarea totală a
pachetului.
Pentru rezervări si relaţii suplimentare:
Tel :0230 / 374690 ;374691;0751/214844
Fax : 0230 / 374692
E-mail : reservation@hotelcarol.ro
www.hotelcarol.ro; www.facebook.com/Hotel.Carol

