Hai cu noi de 1 MAI !
Nisipurile de Aur hotel ASTERA 4**** UAI si profita de tariful de

149 EURO/ persoana
(CAZARE+MASA UAI+TRANSPORT DIN CRAIOVA)
Ne luam bagajele si plecam intr-o mini-vacanta de 1 Mai sa ne incarcam bateriile la unele
dintre cele mai bune hoteluri din Nisipurile de Aur. Plecam vineri - 28.04.2017- din Craiova
cu autocarul si ne intoarcem luni - 01.05.2017.

Tariful include: transport autocar Craiova-Nisipurile de Aur-Craiova cu insotitor de grup din
partea agentiei, 3 nopti de cazare cu ultra all inclusive si taxa de statiune.

Descriere ULTRA ALL INCLUSIVE
-mic-dejun, pranz si cina bufet suedez
-seri tematice: bucatarie bulgareasca, bucatarie mediteraneana, bucatarie asiatica si
bucatarie mexicana
-cafea, ceai, apa minerala, suc, bauturi nealcoolice, bauturi alcoolice locale si importate, vin
si bere la dozator la Lobby Bar intre orele 10:30-23:00
-coffe-break cu patiserie intre 16:00-17:00

Program animatie
-programe de animatie pentru toate varstele si gusturile
-DJ Party
-Dance party
-show folcloric
-muzica clasica
-animatii sport pentru copii
-tururi cu bicicleta in resort

Servicii extra
-early check-in si late check-out
-bautura de bun venit
-tenis de masa, biliard si darts
-internet wireless

-hotelul ofera 20% reducere pentru servicii Spa, Balneo si Wellness

Pachete speciale Spa&Wellness:
-sauna (cu aburi, clasica, cu infrarosii si aroma-terapie)
-solar
-piscina interioara cu sezlonguri
-sala de fitness moderna

Servicii cu plata:
-centru modern Spa&Wellness pentru relaxare si recreere
-seif la receptie
-apeluri telefonice
-parcare pazita

28.04.2017/
01.05.2017
Loc in camera dubla standard

149

Loc in camera dubla deluxe

169

Loc in camera de familie

160

Camera single standard

200

Loc in apartament

199

Tarif in EUR/persoana in camera
CONDITII CAZARE:








1 sau 2 copii până la 3.99 ani cu 1 adult in SGL sau cu 2 adulti in DBL - gratuit;
1 copil 4-12.99 ani, cu pat suplimentar cu 2 adulti - gratuit;
1 copil 4-12.99 ani, cu un pat normal - plateste 50% din prețul unui adult;
2 copii de la 4 până la 12.99 ani, cu 2 adulti in camera DBL - primul copil este gratuit, al
doilea copil 50% reducere din pretul unui adult;
1 adult cu 2 copii de la 4 la 12.99 ani. - Ambii copii platesc 50%, din locul unui adult;
2 copii - unul cu vârsta de până la 3,99 ani, celalalt intre 4-12.99 cu 2 adulti in camera DBL
- Ambii copii vor sta gratuit.
2 adulți cu 3 copii in camera DBL - 2 copii de la 0 la 3.99 ani și 1 copil 4-12.99 ani - Ambii
copii sunt în mod gratuit, al 3-lea copil plateste 50%, din locul unui adult;




2 adulți cu 3 copii in camera DBL - 1 copil de la 0 la 3.99 ani și 2 copii de la 4 la 12.99 ani Primul copil este gratuit, ceilalti 2 copii platesc 50% din locul unui adult;
Copii peste 13 ani în pat suplimentar au reducere de 30% din prețul unui adult.
CONDITII TRANSPORT:
Toti copii sau adultii in pat suplimentar vor achita 40 EURO (contravaloare transport)

CONDITII PLATA:
1. Avans minim in momentul rezervarii - 15 EURO/persoana.
2. Diferenta de pana la 30% se va achita pana la 30.01.2017.
3. Diferenta de pana la 50% se va achita pana la 10.02.2017.
4. Restul de plata se va achita pana la 10.04.2017.

