Sat DELNIŢA ,NR.1406C, Com.FUNDU-MOLDOVEI
SUCEAVA,ROMANIA
Phone: 004 0744 597 407
Email: domeniulcerbilor@gmail.com

OFERTA SPECIALĂ
CRĂCIUN 2016

Perioada: 23.12.2016 – 26.12.2016
Preţ pachet: 1790 lei /persoana si cuprinde:
-

3 nopţi şi 4 zile pensiune completă
intrare gratuită la Complexul de agrement Aquarius
www.aquarius-center.ro (piscină, saună, sală fitness, teren de
minifotbal şi tenis).

23 Decembrie 2016
BUN-VENIT! stropit cu ţuică fiartă, afinată, vin fiert, plăcinte. Cină de bun-venit.

24 Decembrie 2016
Mic dejun îmbelşugat cu preparate tradiţionale din carne de porc, lactate,
zacuscă, ouă preparate în fel şi chip, dulceţuri de casă şi bacarăi (prăjituri)
Prânzul va fi servit, după o plimbare cu sania sau căruţa (în funcţie de vreme), la
foişorul ORATA.
Spre seară vom împodobi bradul în aşteptarea lui Moş Crăciun şi a colindătorilor.
Cina din Ajunul Crăciunului va fi plină de surprize, voie buna şi o masă
îmbelşugată.

25 Decembrie 2016
Mic dejun cu toate bunătăţile din cămară.

Program de voie: participare la Slujba de Crăciun la biserica din sat, săniuş, ski,
relaxare la Complexul Aquarius (piscină, saună, sală fitness).
Prânz cu bucate alese.
Cina „asezonată” cu dans şi voie bună.

26 Decembrie 2016
Mic dejun îmbelşugat să vă ţină de saţ până ajungeţi acasă!
Condiţii de rezervare:
Plata se va face in 2 tranşe:
1. 50% din valoarea totală a pachetului oferit - în momentul rezervării
2. 50% din valoarea totală a pachetului oferit - cu minim 20 zile, dar nu mai
târziu de 10.12.2016 - se achită cu OP sau cash.
Cabana dispune de 8 camere cu pat matrimonial (160*200 cm) şi baie proprie, 2 camere cu baie
comună, cameră de zi. Pentru copii, la cerere, se poate asigura un pat suplimentar în camera 5.
La exterior, parcare privată, foişor cu grătar, cramă, loc de relaxare - „fire pit”.
Intrările şi ieşirile se fac după următorul program:
check-in
23.12.2016 ora 12:00
check-out
26.12.2016 ora 12:00
în cazul în care cabana nu este rezervată cu o zi înainte sau o zi după perioada solicitată, orele de check-in/checkout pot fi modificate în favoarea clientului.

Vă aşteptăm cu drag!
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Pensiunea turistică DOMENIUL CERBILOR
Localitatea Fundu Moldovei, sat Delniţa, nr. 1406C, judeţul Suceava

CONDIŢII GENERALE DE REZERVARE:

1. ORICE REZERVARE TRIMISĂ, PRIN E-MAIL SAU FĂCUTĂ TELEFONIC ARE CA PUNCT DE
PORNIRE OFERTA TURISTICĂ A PRESTATORULUI DE SERVICII TURISTICE PENSIUNEA
TURISTICĂ DOMENIUL CERBILOR
2. Trimiterea solicitării de rezervare NU garantează rezervarea camerelor.
3. TOATE solicitările sunt procesate de operatori umani şi vor fi confirmate şi considerate
definitive numai după plata serviciilor de cazare (integral sau parţial).
4. Plata se face în baza facturii proforme emisă de noi şi transmisa prin fax sau email după
confirmarea disponibilităţii spaţiilor de cazare solicitate.
5. Plata se poate face, prin depunere de numerar la orice sucursală BRD sau prin ordin de plată.
6. Pentru efectuarea rezervărilor, clienţii vor achita un avans de 50% în momentul rezervării şi
50% până la data de 10.12.2016 din valoarea totală a serviciilor turistice solicitate. Valoarea
exactă a avansului este stabilită de noi, prestatorii de servicii turistice şi este în funcţie de
perioada solicitată şi oferta turistică a pensiunii.
Dacă rezervarea se anulează cu mai puţin de 20 zile înainte de data sosirii se va percepe o
penalitate de 50% din valoarea avansului achitat. Dacă rezervarea se anulează cu mai puţin de
10 zile înainte de data sosirii, se va percepe o penalitate de 100% din valoarea avansului.
7. Rezervările efectuate online sau telefonic devin valide numai după confirmarea telefonică a
disponibilităţii locurilor de cazare solicitate şi plata avansului.
8. Dupa efectuarea plăţii, clientul va primi prin fax, email sau prin poştă, confirmarea rezervării.
Dacă este posibil, pentru a urgenta confirmarea rezervării, puteţi trimite prin email dovada
efectuării plăţii.
9. Turistul este responsabil pentru verificarea informaţiilor trecute în e-mail-ul de confirmare a
rezervării pentru a nu apărea neconcordanţe între serviciile solicitate de turist şi cele
confirmate de unitatea noastră (nr. cameră, nr. persoane, perioadă solicitată etc.).
10. Rezervarea se consideră finalizată numai după plata avansului solicitat.
11. Orice rezervare, efectuata prin orice mijloc de comunicare, se supune condiţiilor de mai sus.
NU AVEM CAMERĂ DE FUMĂTORI, UNITATEA ESTE UNA DE NEFUMĂTORI.
FUMATUL ESTE ADMIS DOAR PE TERASA EXTERIOARĂ ŞI ÎN LOCURILE SPECIAL AMENAJATE.
ACCESUL CU ANIMALELE DE COMPANIE NU ESTE PERMIS.
ACCESUL CU PRODUSE ALIMENTARE NU ESTE PERMIS.
NU SE ACCEPTĂ UN NUMĂR DE PERSOANE PESTE CAPACITATEA CABANEI.
ESTE NECESARĂ CONFIRMAREA NUMĂRULUI EXACT DE PERSOANE (ADULŢI + COPII).

Pagina | 3

