MARAMURES
BORSA

Hotel Cerbul
Localizare:
Hotelul Cerbul este situat intr-un cadru deosebit in complexul turistic Borsa, la aproximativ 50 de m fata de partia de schi,
la circa 11 km de centrul orasului Borsa, la altitudinea de 850 m

Camere:
Hotelul dispune de capacitatea maxima de cazare de 62 persoane: 26 de camere cu 2 paturi, 2 camere cu 3 paturi , 1
apartament, compus din dormitory si living
Camerele sunt dotate cu TV -cablu, baie proprie cu dus, internet wireless, geamuri termopan. Apartamentele au baie cu
cada. Majoritatea camerelor au balcon.
Facilitati: restaurant cu capacitatea de 80 de locuri, terasa 40 de locuri, bar de zi cu 20 locuri, parcare proprie, magazin
ABC
Tarif: lei / persoana/pachet
OFERTA IARNA
REVELION
4 NOPTI
5 NOPTI
Tarif
Loc in camera dubla
1370 lei/pers
1610 lei/pers
Loc in camera tripla
1300 lei/pers
1510 lei/pers
Loc in apartament (4 pers)
1315 lei/pers
1550 lei/pers
4/ 5 nopti cazare
Pachetul include
Demipensiune
Masa revelion
Plimbarea cu sanie/ trasura
Plimbare cu Mocanita
Nota:
Plimbarea cu sania
Include: o ora de plimbare cu sania sau trasura trasa de cai in zona Pasul Prislop
Plimbarea cu Mocanita:
Include:Călătoria cu Mocăniţa, o bautura calda, un produs de patiserie, însoţitor de tren pe parcursul întregii călătorii;

Tarifele nu includ taxa de statiune: 3 lei/ pers/ zi

Pensiunea Fantana
Localizare:
Pensiunea Fantana este situata in complexul turistic Borsa, la aproximativ 300 m fata de partia de schi.
Camere:
Aceasta are o capacitate de 28 de locuri de cazare, structurate astfel:4 camere cu pat dublu, 2 camere cu paturi
separate, 2 apartamente, 3 camere cu pat dublu si baie comuna. Camerele sunt dotate cu internet wireless; Tv
color; minibar; aer conditionat; telefon; mobilier nou, modern; geamuri de termopan; aer conditionat; baie
proprie cu cabina de dus.
Facilitati:
restaurant cu capacitatea de 60 locuri, bar de zi, parcare proprie, filigorie, spatiu amenajat pentru gratar, Loc de joaca
pentru copii
Tarif: lei / persoana/pachet
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OFERTA IARNA
Tarif
Pachetul include

REVELION
28.12.2018 - 02.01.2019
1900 Lei/pers
2210 lei/persoana
Cazare 4 nopti
Cazare 5 nopti
Demipensiune
Demipensiune
Masa de Revelion
Masa de Revelion
Plimbare cu sania
Plimbare cu sania
Plimbarea cu mocanita
Plimbarea cu mocanita

Nota: Inclusa apa+tuica la demipensiune, incluse toate bauturile la mesele festive
Plimbarea cu sania
Include: o ora de plimbare cu sania sau trasura trasa de cai in zona Pasul Prislop
Plimbarea cu Mocanita:
Include: Călătoria cu Mocăniţa, o bautura calda, un produs de patiserie, însoţitor de tren pe parcursul întregii călătorii;

Tarifele nu includ taxa de statiune: 3 lei/ pers/ zi

Pensiunea Eladi
Localizare:
Pensiunea Eladi este asezata intr-un loc retras, scaldata in soare, departe de stresul cotidian, intre cele doua
parcuri nationale M-tii Rodnei si M-tii Maramuresului. Amplasata departe de zgomotul orasului, la doar 2km
de centru si 6 km de partia olimpica de schi sau Cascada Cailor, inconjurati de verdeata si de sunetul naturii.
Camere:
Pensiunea dispune de 2 camere duble de lux, 1 dubla superioara, 1 camera dubla standard, 1 camera tripla, 1
apartament (dormitor + living)cu o baie, 2 suite (apartament cu 2 dormitoare) cu 2 bai fiecare,dotate cu TV,
cablu, internet wireless, baie proprie, balcon.
Facilitati:
Curte foarte mare, parcare, filigorie, masa de tenis, spatiu de joaca pentru copii, loc special amenajat pentru
gratar, minizoo in paduricea din curtea pensiunii, minipartie de schi in curte (monitor de schi si echipament),
costume traditionale foarte vechi,lucrate manual pe care turistii le pot imbraca.
Tarif: lei / persoana/pachet
OFERTA IARNA

REVELION
29.12.2018 - 03.01.2019
Tarif
2450 Lei/persoana
Cazare 5 nopti
Demipensiune
Pachetul include Masa festiva de Revelion
Interpret de muzica populara(Maria Mihali)
Foc de artificii
Plimbare cu sania
Plimbarea cu mocanita
Nota: Bauturile alcoolice traditionale si nealcoolice sunt incluse in timpul meselor.
Copiii sub 3 ani: gratuit.
Copiii între 3 ani și 12 ani au reducere de 50% din preț cu pat suplimentar.
Plimbarea cu sania
Include: o ora de plimbare cu sania sau trasura trasa de cai in zona Pasul Prislop
Plimbarea cu Mocanita:
Include: Călătoria cu Mocăniţa, o bautura calda, un produs de patiserie, însoţitor de tren pe parcursul întregii călătorii;
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Tarifele nu includ taxa de statiune: 3 lei/ pers/ zi

Pensiunea Edia
Localizare:
Pensiunea Edia este o locatie liniștita situată intr-o zona turistică de excepție. Este așezată intr-un loc retras
scăldata in soare, departe de zgomotul orașului.
Camere:
Pensiunea dispune de 9 camere toate dotate cu baie proprie, tv si cu o capacitate de 22 locuri
Facilitati:
Gradina spațioasă de aproximativ 4000 mp, două terase din lemn, salon de 80 m 2, bucătărie dotata, foisor de
vara, terase amenajate pt a lua masa in aer liber, leagăn, spațiu de joaca pt copii, mult spațiu verde si o parcare
amenajată.
Tarif: lei / persoana/pachet
REVELION
29.12-02.01.2019
Tarif
2040 Lei/persoana
Cazare 4 nopti
Pachetul include
Demipensiune
Masa festiva de Revelion
Ansamblu folcloric sau taierea porcului
Plimbare cu sania/ trasura
Plimbare cu Mocanita
Nota: Demipensiune: mic dejun si masa principal (ciorba,preparat de baza si desert)
Bauturile alcoolice traditionale si nealcoolice sunt incluse in timpul meselor
Copii (4-12ani): 400 lei/ pachet
Plimbarea cu sania
Include: o ora de plimbare cu sania sau trasura trasa de cai in zona Pasul Prislop
Plimbarea cu Mocanita:
Include: Călătoria cu Mocăniţa, o bautura calda, un produs de patiserie, însoţitor de tren pe parcursul întregii călătorii;
OFERTA IARNA

Tarifele nu includ taxa de statiune: 3 lei/ pers/ zi

Pensiunea Iulia
Localizare:
Pensiunea Iulia din Borșa este așezată pe malul râului Vișeu, într-o zonă foarte liniștită, departe de aglomerația
orașului. Aici, cei ce poposesc se pot bucura de grădina frumos amenajată, crescătoria de păstrăvi, dar și de
livada de meri.
Camere:
Capacitate totala: 14 locuri de cazare
Facilitati:baie pe hol, internet în cameră, cameră cu TV, camere cu balcon, încălzire centrală
Facilitati:
Loc de joaca pt copii ,Televizor, Internet , Gratar in curte, Terasa sau foisor
Tarif: lei / persoana/pachet
OFERTA IARNA
Tarif
Pachetul include

REVELION
28.12-03.01.2019
835 Lei/persoana
Cazare 6 nopti
Platou traditional + palinca in seara de Revelion
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Plimbare cu sania/ trasura
Plimbare cu Mocanita
Nota: UNITATEA SE INCHIRIAZA DOAR INTEGRAL
Tariful nu include masa
Oferta speciala: 5+1 noapte gratis
Plimbarea cu sania
Include: o ora de plimbare cu sania sau trasura trasa de cai in zona Pasul Prislop
Plimbarea cu Mocanita:
Include: Călătoria cu Mocăniţa, o bautura calda, un produs de patiserie, însoţitor de tren pe parcursul întregii călătorii;

Tarifele nu includ taxa de statiune: 3 lei/ pers/ zi

MOISEI

Casa La Bella Vista
Localizare:
Casa se afla la o distanta de 500 m de DN18. Locatia este amplasata la poalele Muntilor Rodnei ,in apropierea
numeroaselor atractii turistice
Camere:
Casa a fost construita in anul 2017, dispune de 3 camere triple si 3 camere duble cu baia in fiecare camera,wifi,Tv led,icalzire centrala pe lemne
Facilitati:
Casa La Bella Vista va pune la dispozitie servicii de cazare la cele mai inalte standarde: spatiu gratar, barbeque,
spatiu joaca, camping, bucatarie complet utilata,living si parcare proprie
Tarif: lei / persoana/pachet
OFERTA IARNA
Tarif
Pachetul include

REVELION
29.12-02.01.2019
1945 Lei/persoana
Cazare 4 nopti
Demipensiune
Masa festiva
Plimbare cu trasura
Plimbare cu Mocanita

Nota: Demipensiune:mic dejun si masa principala (ciorba,preparat de baza si desert)
Bauturile alcoolice traditionale si nealcoolice sunt incluse in timpul meselor
Inclus artificii si colindatori in seara de Revelion
Plimbarea cu sania
Include: o ora de plimbare cu sania sau trasura trasa de cai in zona Pasul Prislop
Plimbarea cu Mocanita:
Include:Călătoria cu Mocăniţa, o bautura calda, un produs de patiserie, însoţitor de tren pe parcursul întregii călătorii

Casa Ivascu
Localizare:
Casa Ivascu este situata in comuna Moisei, Maramures, intre orasele Viseu si Borsa la poalele muntelui Pietrosul Mare, la
8 km de Mocanita de pe Valea Vaserului, si la 21 km de Cascada Cailor din Borsa si la 10 km de Valea Izei( cu Izvorul
Albastru al Izei.
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Camere:
Casa Ivascu va pune la dispozitie 6 camere cu bai comune

Facilitati:
Bucatarie, sala de servit masa, living, terasa.
Tarif: lei / persoana/pachet
OFERTA IARNA
Tarif
Pachetul include

REVELION
30.12-02.01.2019
1485 Lei/persoana
Cazare 3 nopti
Demipensiune
Masa festiva
Plimbare cu mocanita

Nota: Unitatea se inchiriaza doar integral
Copii (7-14 ani): 145 lei/ zi
Plimbarea cu sania
Include: o ora de plimbare cu sania sau trasura trasa de cai in zona Pasul Prislop
Plimbarea cu Mocanita:
Include:Călătoria cu Mocăniţa, o bautura calda, un produs de patiserie, însoţitor de tren pe parcursul întregii călătorii

VISEU

Hotel Gabriela
Localizare:
Situat in Maramureșul Istoric, în orașul Vișeu de Sus, pe DN 18, departe de vacarmul centrului urban
aglomerat, având confortul și dotarea unui hotel de clasă, dar în același timp intimitatea, căldura și eleganța
locuinței proprii.
Camere:
Hotelul are o capacitate de 40 de locuri de cazare structurate astfel: 6 camere single (dotate cu pat
frantuzesc), 9 camere duble (dotate cu patmatrimonial si canapea extensibila), 9 camere duble (dotate cu 2
paturi), 5 cameretriple, dotate cu TV cablu, internet wireless, minibar, baie proprie.Corpul A este clasificat la 2*
si corpul B clasificat la 3*.

Facilitati:
Room service, Restaurant cu bar si terasa, Bucatarie cu specific traditional romanesc, bucatarie cu specific
international si la cerere, restaurant cu 150 locuri, bar + terasa 100 locuri, Parcare pazita
Centrul Wellness & SPA - Jacuzzi, Masaj, Masaj fotoliu plantar, Sauna uscata, Sauna de sare, Dus scotian, dus
emotional; masaj fotoliu plantar
OFERTA IARNA
Tarif
Pachetul include

Tarif: lei / persoana/pachet
REVELION
28.12.2017 - 02.01.2019
1760 lei/pers
1965 lei/pers
Camera standard
Camera deluxe
Cazare 5 nopti
Cazare 5 nopti
Mic dejun
Mic dejun
Cina festiva dintre ani
Cina festiva dintre ani
Cina 01.01.2019
Cina 01.01.2019
Acces nelimitat SPA si
Acces nelimitat SPA si piscina interioara
piscina interioara
Plimbare cu Mocanita
Plimbare cu Mocanita

Nota:Copii:pana la 4 ani-gratuit, 4-7 ani: 30% din valoarea pach. pentru un adult, 7-12 ani: 50% din valoarea pach. pentru un adult
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Plimbarea cu Mocanita:
Include:Călătoria cu Mocăniţa, o bautura calda, un produs de patiserie, însoţitor de tren pe parcursul întregii călătorii

Hotel Mirage Resort
Localizare:
Mirage Resort este situat in Maramuresul Istoric, localitatea Viseu de Sus, un loc incarcat de istorie si traditii, inconjurat
de superbe peisaje montane si rauri.

Camere:
Hotelul MIRAGE pune la dispozitia oaspetilor sai un numar de 78 locuri in camere si apartamente construite si
dotate la cele mai inalte standarde de calitate: Camera Double Standard cu balcon(2 adulti) , Camera Double
Deluxe(2 adulti), Apartament Business cu balcon( 2 adulti si un copil pe canapea), Apartament Junior fara
balcon (2 adulti si un copil), Apartament Junior Superior cu balcon(2 adulti si 2 copii, 4 adulti). Facilitati camere:
Aer conditionat / incalzire centralizata individuala, CaTV, telefon, internet wireless, seif, minibar, baie cu cabina
de dus sau cada, uscator de par, buton de panica in baie.
NU SE ACCEPTA animale de companie
Facilitati:
Room service (in intervalul 10:00 - 23:00), lift interior, servicii de spalatorie / curatatorie, serviciu wake-up la
cerere, sala conferinte cu o capacitate de 80 locuri, sala de evenimente cu o capacitate de 600 -1.100 locuri,
cafenea, restaurant, Serviciu inchiriere biciclete (pentru detalii suplimentare contactati Receptia), Aqua Parc
(acces contra cost) in perioada 01 Mai - 15 Septembrie, Access Internet Wireless, Parcare
Tarif: lei / persoana/pachet
REVELION
28.12-02.01.2019
Tarif
2455 Lei/persoana
Cazare 5 nopti in camera
Pachetul include
dubla/apartament junior
superior/apartament junior fara balcon
Demipensiune
Masa festiva cu muzica live
Plimbare cu Mocanita
Nota: Bauturile alcoolice si nonalcoolice nu sunt incluse
Tarife copii: 4-12 ani: 60 % din din valoarea pachetului pentru un adult, 12-16 ani: 70 % din valoarea pachetului pentru un
adult
Plimbarea cu Mocanita:
Include:Călătoria cu Mocăniţa, o bautura calda, un produs de patiserie, însoţitor de tren pe parcursul întregii călătorii
OFERTA IARNA

Pensiunea Magnolia
Localizare:
Pensiunea Magnolia este situată în mediul rural, la marginea Parcului Natural Munţii Maramureşului.
Pensiunea Magnolia este situata la 10 minute de mers cu masina de majoritatea locurilor de interes ale
orasului Viseu de Sus
La aproximativ 2 km veţi găsi restaurante și magazine alimentare, precum și o stație de autobuz.

Camere:
Cuprinde 4 cladiri(A, B, C, CHALET)
Cladirea A este formata din: 2 camere duble, 1 camera twin, 1 apartament cu 2 dormitoare.
Cladirea B este formata din: 1 camera dubla superioara, 2 suite superioare.
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Cladirea C este formata din: 1 camera dubla superioara, 3 suite superioare.
Chalet: Chalet 1 + Chalet 2
Pensiunea oferă unităţi de cazare cu TV prin cablu și acces gratuit la Wi-Fi pe întreaga proprietate. Toate
unitățile de cazare de la Magnolia oferă o baie privată cu un duș, articole de toaletă gratuite și un uscător de
păr. Unele au un balcon sau vedere la munte.
Facilitati:
In cadrul curtii exterioare exista o zona de agrement care cuprinde: spatii de joaca pentru copii, foisor,spatii
verzi unde se pot practica diferite sporturi. Oaspeţii au la dispoziţie facilități de grătar gratuite și pot achiziționa
produse alimentare de casă de la proprietate.
Tarif: lei / persoana/pachet
OFERTA IARNA

REVELION
29.12-02.01.2019

Tarif
Chalet

1715 lei/pers
Cazare 4 nopti
Pachetul include
Demipensiune
Masa festiva
Plimbare cu Mocanita
Nota: Tarif copii: 3-14 ani:25% din pachetul pentru un adult, peste 14 ani: 75% % din pachetul pentru un adult
Plimbarea cu Mocanita:
Include: Călătoria cu Mocăniţa, o bautura calda, un produs de patiserie, însoţitor de tren pe parcursul întregii călătorii

Pensiunea La Cassa
Localizare:
Situata la 5 minute de centrul orasului Viseu de Sus, Pensiunea La Cassa este usor de localizat si reprezinta o
adevarata oaza de verdeata si liniste in aglomeratia orasului, oferind posibilitatea testarii binecunoscutei
ospitalitati maramuresene intr-o calduroasa atmosfera, beneficiind de servicii exceptionale
Camere:
25 locuri de cazare (in 11 camere)cu frigider, fax, TV, fier de calcat, uscator de par, telefon, Baie proprie pentru
fiecare camera, cabina de dus
Facilitati:
Acces internet wireless, CaTV
Parcare, curte, gradina, loc amenajat de joaca , Terasa
Restaurant a la carte cu produse specifice zonei, bar
Se accepta animale
Aer conditionat
Tarif: lei / persoana/noapte
OFERTA IARNA
Tarif
Pachetul include

REVELION
28.12-02.01.2019
575 Lei/persoana
Cazare
Demipensiune

Nota: Tarifele de Revelion nu includ Masa Festiva(nu se organizeaza)

Str. Horea Nr. 2, Cluj Napoca, RO

Tel: 0264 591037; 0725-518942(Whatsapp)/ office@lineablutravel.ro

Pensiunea Nagy
Localizare:
Pensiunea Nagy situata in"Viseu de Sus" - in imediata apropriere a unor obiectiveturistice renumite din Maramures,
precum Cimitirul Vesel din Sapanta,Valea Vinului, Manastirea din lemn de la Barsana, cascada cailor din Borsa, Valea
Vaserului.

Camere:
Pensiunea Nagy , pune la dispozitie 60 locuri de cazare in urmatoarele camere: 5 camere cu 4 paturi, 5 camere
cu 3 paturi, 14 camere cu 2 paturi
Facilitati:
- restaurant, bar de zi,
- masaj,
- plimbari cu bicicleta, - biliard, - Paint Ball.
- sala de conferinta, acces la internet Wireless
- parcare pazita,
- loc de joaca pentru copii,
- spatiu pentru gratar, foisor
- ferma proprie.
Tarif: lei / CAMERA/pachet
OFERTA IARNA
TARIF
4 nopti
5 nopti
6 nopti

2 PERS
1875 LEI
2105 LEI
2335 LEI

Pachetul include

REVELION
28.12-03.01.2019
3 PERS
2520 LEI
2750 LEI
2980 LEI
Cazare 4/5/6 nopti
Demipensiune
Masa festiva
Plimbare cu Mocanita

APART(2 AD+ 2 COPII)
3115 LEI
3345 LEI
3575 LEI

Nota: Tarifele sunt exprimate pe camera.
Plimbarea cu Mocanita:
Include: Călătoria cu Mocăniţa, o bautura calda, un produs de patiserie, însoţitor de tren pe parcursul întregii călătorii

Sighetu Marmatiei

Pensiunea Marinela
Localizare:
Pensiunea Marinela are o poziţie liniştită pe malul râului Iza, la 5 km de Sighetu Marmaţiei
Cazare:
Camerele au TV cu ecran plat cu canale prin cablu, o zonă de relaxare şi o baie privată cu duş şi articole de
toaletă gratuite. Unele unităţi oferă şi balcon.
Facilitati:
Pensiunea oferă camere cu acces gratuit la internet Wi-Fi, o grădină cu facilităţi de grătar, un loc de joacă
pentru copii şi parcare gratuită. Oaspeţii pot lua masa în zona comună de luat masa, dotată cu aer condiţionat,
şi au acces la un frigider comun. Cele mai apropiate magazine şi restaurante sunt la 1 km. Proprietatea asigură
servicii de închiriere auto. Cea mai apropiată staţie de autobuz este la 600 de metri, iar gara din Sighetu
Marmaţiei se află la mai puţin de 6 km.
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Tarif: lei / persoana /pachet
OFERTA IARNA
Tarif
Pachetul include

REVELION
29.12-02.01.2019
1380 Lei/persoana
Cazare 4 nopti
Demipensiune
Masa festiva

Pensiunea Dupa Apa la Razvan
Localizare:
Pensiunea `dupa apa la Razvan` este o constructie noua, moderna, aflata in Maramuresul istoric, la 5km de
Sighetu Marmatiei, la 400m de Dn18. Raul Iza trece prin fata pensiunii.
Cazare:
Pensiunea ofera 8 camere moderne, spatioase, cu baie si terasa proprie, Tv cu ecran plat, incalzire centrala.
Camerele de la După apă la Răzvan oferă balcon cu vedere la râul Isa, situat la numai 50 m și ideal pentru pescuit.

Facilitati:
Pensiunea dispune de sala de mese, loc de joaca pentru copii, parcare gratuita, precum si accesul la gratar in gradina cu
pomi fructiferi.
Tarif: lei / persoana /pachet
OFERTA IARNA
REVELION
29.12-02.01.2019
Tarif
1380 Lei/persoana
Pachetul include
Cazare 4 nopti
Demipensiune
Masa festiva

Salistea de Sus
Pensiunea Seky
Localizare:
Situata in localitatea Salistea de Sus din Maramures, Pensiunea SEKY va propune o excapada din vacarmul
junglei de beton. Amplasamentul, departe de zgomotul urban, in mijlocul naturii, face din Pensiunea SEKY o
destinatie preferata de cei ce doresc relaxare completa.
Cazare:
Pensiunea SEKY pune la dispozitia turistilor urmatoarele capacitati de cazare:
-Vila 2 - 24 locuri de cazare
-Vila 3 - 10 locuri de cazare
-Vila 4 - 10 locuri de cazare
- Casa batrana- 2 Camere cu dotari traditionale si baie comuna
- Casa Mariuca - 17 locuri de cazare
Camerele sunt dotate cu baie proprie, cu dus si aer conditionat (la mansarda)

Facilitati:
Restaurant cu specific traditional romanesc si international cu 400 de locuri si terasa de 50 de locuri
4 terase exterioare, foisor pentru grill si barbeque
Acces internet wireless
Mini parc ZOO, spatiu exterior de relaxare si loc de joaca pentru copii
Sala fitness, jacuzzi, sauna
Tarif: lei / persoana/pachet
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OFERTA IARNA
Tarif

Pachetul include

REVELION
29.12.2018 - 02.01.2019
1610 Lei/persoana
Cazare 4 nopti
Demipensiune
Masa festiva : petrecere alaturi de ceterasi din Maramures

Nota :Bauturi locale incluse la demipensiune si masa festiva
Copii 2-10 ani : 50% din pachetul pentru 1 adult

Suior
Hoteluri Suior Baza
Localizare:
Complexul este situat la poalele Muntilor Gutai, la altitudinea de 668 m, la 18 km de municipiul Baia Mare.
Complexul Hotelier Turist Suior "Baza" este usor accesibil, oferind oaspetilor locatia perfecta pentru relaxare,
evadare din cotidian si afaceri.
Cazare:
IZA, MARA, IGNIȘ, cele 3 minihoteluri din Șuior Bază au o capacitate de 99 locuri de cazare în camere cu un
pat, cu două paturi și în apartamente. Sunt în total 53 de camere în toate cele trei corpuri având următoarea
dispunere: 7 camere cu un pat; 24 camere cu două paturi (twin); 14 camere cu pat matrimonial; 8
apartamente. Dotările sunt la nivelul de 3* stele, adică acestea au: mobilier elegant; minibar; televizor color;
televiziune prin satelit; telefon; internet prin sistem wireless; baie proprie dotată cu cabină de duș și uscător
Facilitati:
Restaurantul din Șuior Bază, gândit și decorat într-un stil modern și elegant, are o capacitate de peste 120
locuri.Terasa restaurant de la Bază poate găzdui peste 40 de oaspeți. Ea se află în imediata apropiere a
restaurantului, fiind de fapt o prelungire a acestuia. Braseria, aflată la baza părtiei, are peste 60 de locuri și
poate fi considerată ca fiind cel de-al doilea restaurant
al complexului.
Centrul SPA, aflat în imediata apropiere a complexului, vine cu o gamă variată de servicii pentru destindere și
relaxare. În același loc, doar la etaje diferite, beneficiați de: saună, Jacuzzi, solar, masaj, sală de fitness, billiard,
tenis de masă, darts
La intrarea in complex, imediat dupa ce treci poarta maramuresana, te intampina un loc cu totul special:
PASTRAVARIA SUIOR. Construita in cel mai pur stil maramuresan, doar piatra si lemn, pastravaria, acest colt din
Maramuresul autentic, te va bucura si impresiona deopotriva.
Tarif: lei / camera/pachet
OFERTA IARNA
TARIF
3 nopti
4 nopti
5 nopti
Pachetul include

DUBLA
1470 LEI
1625 LEI
1800 LEI

REVELION
28.12-02.01.2019
APARTAMENT
COPIL 3-5.99 ANI
COPIL 6-13.99 ANI
1750 LEI
440 LEI
735 LEI
2070 LEI
485 LEI
812 LEI
2185 LEI
540 LEI
900 LEI
Cazare 3/4/5 nopti
Demipensiune (bauturi nonalcoolice incluse)
Masa festiva
Cina maramureseana 01.01.2019
Acces gratuit sauna, jacuzzi, biliard, etc
10 urcari cu telescaunul / zi
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