
Servicii incluse în pachet: Ciubăr și saună. 

� JOI 30.12.2021 
15 00 –20:30 tăierea și prepararea porcului (șorici, grătar, pomana porcului) (țuică + vin la carafă, 
preparate autohtone, cafea, apă) 

 

� VINERI 31.12.2021 
09:00 – 11:00 Mic dejun 
14:00 – 15:30 Prânz (cafea, apă) 
20:00 – 05 00 Cină Festivă de Revelion și Petrecere și voie bună 
 

� SÂMBĂTĂ 01.01.2022 
11:00 – 15:00 mic dejun, platouri traditionale (cafea, apă) 

17 30 – Cină tematică, mâncare la ceaun, pește la grătar și Petrecere cu mizică DJ (Vin la carafă, 
țuică, cafea, apă) 

 

� DUMINICĂ 02.01.2022 
09:00 – 11:00 Mic dejun 
12:00 – Check-out 

 

Preț: 1 500 ������������/���������������� 

REZERVĂ ACUM! 

****** 
 

- Tariful este exprimat în lei, include TVA și este pentru o persoană, cazare doar în regim double. 

- Toate mesele incluse în pachet vor fi sub formă de bufet. 

- Băuturile incluse în pachet se servesc în intervalul orar stabilit și numai la mesele specificate în 
ofertă. 

- Pentru copii între 0-5 ani oferim gratuitate la cazare și masă - nu se asigură pat suplimentar, 
aceștia vor dormi în pat cu parinții. 

- Copii între 5-14 ani vor achita 50% din valoarea pachetului și vor beneficia de pat suplimentar 
inclus în limita disponibilității cu cerere la rezervare pentru a fi specificat la încheierea 
contractului. 

- Copii peste 14 ani vor achita pachet întreg. 

- Locurile în restaurant sunt prestabilite de către personalul Pensiunii Bradul . Orice persoană, 
copil (indiferent de vârstă) sau adult nedeclarat anticipat nu va avea loc rezervat în pensiune. 

- Confirmarea rezervării se face după achitarea avansului de 50% din valoare pachetului. 

- Avansul se achită până la data de 15.11.2021, iar diferența până la data de 10.12.2021. Pentru 
rezervările efectuate după 15.11.2021 se achită valoarea rezervării în avans integral. 

- În cazul anulării rezervării, avansul achitat nu se restituie. 

- În incinta Pensiunii Bradul, nu este permisă introducerea și consumul de alimente și băuturi din 
afara unitații. 

‼ Pentru alte informații și rezervări, vă rugăm să sunați la următorul număr de telefon: 
0768 331 611 


