
 REVELION
 2023



REVELION 2023 LA 3 STEJARI

29 DECEMBRIE - 2 IANUARIE

 

Cu inimile pline de speranță pentru un an mai bun, echipa Domeniului 3 Stejari vine în întâmpinarea dumneavoastră cu oferta pentru 

trecerea dintre ani.

 

Perioada sejur 29 decembrie 2022 – 02 ianuarie 2023

- pachet 4 nopți cazare cu demipensiune și brunch in prima zi a Noului An

29.12.2022

- întâmpinarea invitaților cu turtă dulce, vin fiert și țuică fiartă la foc de tabără în limita condițiilor meteo

- cina de bun venit cu muzică live și open bar cu băuturi tradiționale

30.12.2022

- cină cu muzică live și open bar cu băuturi tradiționale

31.12.2022

- cină festivă de Revelion va fi cu servire la masa, iar meniul festiv va fi o experiență culinară deosebită cu 

preparate din bucătăria internațională însoțite de băuturi rafinate în regim open bar

01.01.2023

 - brunch buffet suedez pe 01 Ianuarie 2023

- cină tradițională de Sf. Vasile, formație live, colinde din folclor

 

Specificațiile pachetului

 Cazare cu demipensiune

 Muzica live pe perioada întregului sejur 29.12.2022 - 02.01.2023

 Cinele sunt în regim bufet suedez, cu un meniu diversificat cu bunătăți făcute în casa pentru toate gusturile, atât din bucătăria tradițională 

românească, cât și din bucătăria internațională.

 Băuturi tradiționale incluse pe perioada meselor (apa, sucuri, cafea, țuica, vișinată, afinată, vin crama Oprișor alb, roze, roșu, bere)

 Acces la tenis de masa, camera de jocuri (șah, rummy, cărți, table), TVA inclus, parcare supravegheata video, WI-FI

 

Politica tarifara

2.390 lei/persoana adulta în camera dubla standard

2.750 lei/persoana adulta în camera dubla deluxe

Copii

1-5 ani - gratuitate dacă stau în pat cu părinții
5-12 ani - 830 lei /copil cu pat pliant suplimentar si meniu copii cina Revelion incluse

12-16 ani - 1220 lei supliment în camera tripla, cu mese incluse

Suplimentul pentru cazare în structuri superioare (junior suite, cvadrupla,

apartament) - se achita tarif extra în funcție de tipul de camera ales.

 

POSIBILITATE PRELUNGIRE PACHET 28 DECEMBRIE 2022 SAU 02 IANUARIE 2023:  

- 190 LEI/persoana cazare cu mic dejun inclus în camera dubla standard 

- 270 LEI/persoana cazare cu mic dejun inclus în camera dubla deluxe

 

Rezervări la telefon: 0751 / 511 479 sau e-mail: office@stejariibrasov.ro

 

mailto:office@stejariibrasov.ro

