
 

Revelion 2021 la Grosspold

Pachetul Sejurului de Revelion include:

2 nopţi cazare în camere duble/triple
Pensiune completă cu toate mesele incluse având la bază ingrediente de cea mai bună calitate de la
furnizori locali precum și din cămara proprie;
Ateliere gastronomice: plămăditul pâinii, coacerea cozonacilor, pomana porcului;
Gustare tradiţională de întâmpinare: brânzeturi de la stână, de-ale porcului din afumătoare, bunătăţi din
cămara bunicii;
Berbecuţ sau purceluș la proţap; 
Masă festivă de Revelion. Platouri cu toate bunătăţurile din cămară, antreuri, fripturi, pește;
Atmosferă de sărbătoare: focul va arde mocnit în șemineu;
Karaoke. Muzica ne va antrena la dans iar la cumpăna dintre ani ne vom bucura de tort, șampanie și voie
bună;
Cooking show la grill, plită și ceaun;
Open bar: pălincă de prune, vișinată, vinars de Apold, vinul casei alb/roșu/roze, bere, apă minerală/plată,
Cola/Fanta/Sprite - pe întreg sejurul;
Sală de jocuri pentru copii: X-box, darts, rummy, șah, table;
Late check-out în ziua plecării.

Condiţii de rezervare:
 50% avans în momentul confirmării disponibilităţii, care nu se returnează în caz de anulare.

Diferenţa se achită cu minim 5 zile înainte de sosire dar nu mai târziu de 30 decembrie 2021. Neplata acesteia
în termen se consideră anularea rezervării. 

Pentru copiii între 0-6 ani oferim gratuitate.
Pentru copiii între 6-12 ani oferim o reducere de 50% din preţul sejurului.
Pentru copiii peste 12 ani plata integrală a sejurului.

Vă informăm că structura sejurului este orientativă și se poate modifica în funcţie de preferinţe.

Relaţii și detalii la numerele de telefon 0741233329 sau 0775105144.

Important!

Datorită situaţiei curente, cauzate de covid-19, pentru a asigura siguranţa și sănătatea dumneavoastră,

pachetul de sărbători poate fi oferit doar grupurilor familiale ce ocupă 7 camere, în vederea respectării

distanţării sociale.

Vă invităm să primiţi propunerea noastră nu ca o simplă ofertă de vacanţă, ci mai degrabă o provocare la a

descoperi și promova tradiţiile și gusturile copilăriei noastre.

 

 

 

2 Nopţi/3 zile - 1500 lei/persoană
All inclusive

31 decembrie 2021 - 02 ianuarie 2022

Ofertă valabilă pentru grupuri de 12 până la 21 persoane, adulţi + copii


