SEJUR PASCAL 2020 ÎN MARAMUREȘ
Tip cameră
Sejur
3 nopți/ 4 zile
17.04-20.04.2020

Copil 4 -6.99 ani

Dublă

Apartament

750 lei

860 lei

225 lei

Copil 8-14.99 ani

375 lei

***Tarifele sunt calculate/ persoană/ sejur

Pachet de Paste sejur de 3 nopti:
17.04.2020

sosirea și cazarea oaspeților;

cină – bufet suedez;
18.04.2020

mic dejun – mâncare de dulce sau de post;

plimbare cu telescaunul la Cota 1000, acces 1 oră la parcul de distracții și degustare de
păscuțe tradiționale maramureșene și 1 pahar de vin;

cină – bufet suedez;
OPTIONAL- participarea la Slujba Învierii (cu mașina personală) la ora 24:00 la una
dintre bisericile din Baia Sprie situate la aprox. 5 km de Șuior.
19.04.2020

masă tradițională după „Înviere”, aprox. ora 01:30 (păscute cu brânză, ouă roșii, drob de
miel, cozonac, slăninuță afumată, etc.) - bufet suedez (băuturi alcoolice și nealcoolice incluse);

mic dejun;

program liber;

cină maramureșeană cu program folcloric live (băuturi alcoolice și nealcoolice incluse);
20.04.2020

mic dejun;

decazarea oaspeților;

OBSERVAȚII:
În data de 19.04.2020 cina maramureșeană cu bunătăți tradiționale și cu muzică
maramureșeană live.

Persoanele care optează pentru oricare dintre pachete au acces gratuit la sauna, jacuzzi,
fitness, biliard, tenis de masă și 3 urcări cu telescaunul la Cota 1000 respectand programul de
fucționare.





Un pahar de vin la lumina focului de tabără în seara de Paște, 19.04.2020.
Prețurile sunt valabile atât pentru Șuior Bază, cât și pentru Șuior Cota 1000.

Plata se face astfel: 50% din valoarea pachetului la rezervare, iar diferența va fi achitată până în
data de 01.04.2020.
Plata se va putea face numerar sau cu ordin de plată vizat de bancă!
Renuntarea la locurile rezervate sau neachitarea diferenţei până la data precizată, 01.04.2020,
atrage după sine anularea rezervarii și pierderea a 50% din avansul achitat.
Renuntarea la locurile rezervate după data de 01.04.2020, atrage după sine pierderea întregii
sume achitate.
Prezenta ține loc de contract între părțile semnatare!

Vă așteptăm să petreceți Paștele în Maramureș!!!

