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Pachetul de servicii - 3 nopți - cuprinde:

PROGRAM ARTISTIC
REVELION 2018
Restaurant Capitol:

Formația ExPRESIV (muzică live)
Ansamblul de dansuri populare
„JUNII BRAŞOVULUI“:
Tradiţii de Anul Nou
invitat special:

ELENA GhEORGhE

Cina festivă 1 ianuarie 2018
Restaurant Capitol:
Muzică live

Restaurant Cerbul Carpatin:

Muzică live
Ansamblul de dansuri populare
„JUNII BRAŞOVULUI“ : Tradiţii
de Anul Nou

CAZARE:

3 nopți de cazare cu mic dejun inclus, între:
30 decembrie 2017 – 2 ianuarie 2018
P Petrecerea de Revelion și o cină festivă în 1 ianuarie 2018
P Tarife preferențiale pentru acces la centrul
Wellness & SPA Aro Palace (33 lei/persoană/zi)
P

Tarifele pachetelor de servicii sunt calculate în funcție de tipul camerei
și de restaurantele alese pentru mesele festive:

Cină festivă de
Revelion

Cină festivă în
1 ianuarie 2018

Capitol

Capitol

Capitol

Cerbul Carpatin

Tarife în lei/ persoană/
pachet de servicii

Cazare în
Cazare în
cameră single cameră dublă
1101
1121

963
983

Capitol
êê

INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

Tarifele sunt nete, includ TVA și restul taxelor hoteliere.
Pachetele de servicii din prezenta ofertă nu pot ﬁ modiﬁcate ulterior rezervării și achitării lor. Dacă se dorește prelungirea perioadei
de cazare, clienții vor beneﬁcia de aceleași tarife de cazare promoționale în perioada 26 decembrie 2017 – 5 ianuarie 2018:
- Capitol 2**: 167 lei/cameră single/zi, 242 lei/cameră dublă/zi.
REDUCERI COPII:
Copiii până în 6 ani beneﬁciază de gratuitate la cazare fără pat suplimentar și la mic dejun.
Mic dejun copil 6 – 12 ani: 14 lei/zi/persoană.
Tarife cină festivă de Revelion în funcție de locația aleasă pentru copii între 6 – 12 ani:
Cină festivă de REVELION
Tarif copil - lei

Capitol
225

Sala Mare
360

Tarife cină festivă în funcție de locația aleasă pentru copii între 6 – 12 ani:
Cină festivă în 1 ianuarie 2018
Tarif copil - lei

Capitol
90

Cerbul Carpatin
110

Pentru copiii peste 12 ani: pachet servicii (cazare și mese) tarif adult.
Pachetul achiziționat și achitat cu serviciile aferente nu se mai poate modiﬁca.
Copiii nedeclarați în momentul rezervării nu au loc rezervat la mesele festive.

CONDIȚII DE VALORIFICARE A OFERTEI:

Perioada de valoriﬁcare a prezentei oferte este 31 octombrie - 15 decembrie 2017.
Rezervările și plata integrală pentru oferta se vor face până la data de 15 decembrie 2017.
Sumele achitate în avans pentru pachetele de servicii din prezentă ofertă sunt nerambursabile.

CONTACT:

Pentru detalii și rezervări,
vă rugăm să ne contactați la:

E-mail: rezervarigrupuri@aro-palace.ro
Telefon: +40 268 476 699
+40 268 476 903

