Pachet 5 Nopṭi Sărbători Pascale la Hotel Carol****
Check – in Vineri 26 aprilie ; Check – out Miercuri 01 mai 2019, sau
Check – in Sậmbătă 27 aprilie ; Check – out Joi 02 mai 2019
Tombola iepuraşului - un sejur gratuit pentru 2 persoane !
Petreceṭi Sărbătorile Pascale, alături de familie sau de prieteni, într-un cadru amenajat
exact pe gustul tău şi în cea mai călduroasă atmosferă la
Hotel Carol **** Vatra Dornei!
Pachetul de 5 Nopṭi conṭine:






Cazare cu mic dejun;
Prậnz festiv în ziua de 28 Aprilie;
Tichete valorice pentru masă în regim a’la carte , 250 lei / persoană / sejur ;
Program muzical cu DJ între orele 22°°- 04°°;
Acces gratuit la saună finlandeză, saună infraroşu, Jacuzzi şi salină artificială cu
sare de Praid şi Himalaya.

Tarif :







1400 RON/persoană – loc în camera dublă 3*** - minim 2 persoane;
1540 RON/persoană – loc în camera dublă 4**** - minim 2 persoane;
1700 RON/persoană – loc în garsonieră 3*** - minim 2 persoane;
1800 RON/persoană – loc în garsonieră 4**** - minim 2 persoane;
2230 RON/persoană – loc în apartament cu 1 dormitor - minim 2 persoane;
1800 RON/persoană – loc în apartament cu 2 dormitoare - minim 4 persoane;

Termeni şi condiṭii de plată pentru rezervări ferme:







50 % în 48 de ore de la data confirmării şi 50 % pană la data de 10 Aprilie 2019;
Acceptăm şi plata în avans cu vauchere de vacanṭă, de masă, sau cadou.
Copiii pậnă la 6 ani – beneficiază de gratuitate dacă dorm în pat cu parinṭii;
Copiii între 6 şi 12 ani, achită 25 % din valoarea pachetului;
Copiii între 12 şi 16 ani, achită 50 % din valoarea pachetului;
A – 3 – a persoană adultă peste 16 ani, în garsonieră sau apartament, achită 75 %
din valoarea pachetului;
 Agenṭiilor vậnzătoare, se cedeaza 10 % comision;
 La achitarea integrală în 48 de ore de la data confirmării, se cedeaza 10 %
comision.
Condiṭii de participare la tombola iepuraşului:
Participă toate camerele cu pachete achitate pentru minim 5 Nopṭi.
Cậştigătorii, beneficiază de un sejur gratuit 5 Nopti, cazare cu mic dejun în perioada
05.05 – 15.06.2018, la alegere!
Pentru informaţii şi rezervări vă rugăm sa ne contactaţi la:
Tel : 0230/374691 0230/374693 0230/374690 0751/214844
Fax : 0230/374692; E-mail: reservation@hotelcarol.ro
Website: www.hotelcarol.ro;
www.facebook.com/Hotel.Carol

