Sat DELNIȚA ,NR.1406C, COM.FUNDU-MOLDOVEI
SUCEAVA,ROMANIA
Phone: 0040 744597407
Email: domeniulcerbilor@gmail.com

OFERTA de PAȘTE 2018
BUN VENIT ÎN BUCOVINA,
BUN VENIT LA PENSIUNEA “DOMENIUL CERBILOR”
www.domeniul-cerbilor.ro

Vă propunem un sejur de 4 nopți în regim de ”pensiune completă” din care nu vor
lipsi bucatele tradiționale din belșug, băuturile casei și dulciuri alese.
Vă așteptăm într-o atmosferă de sărbătoare, începând de vineri, 6 aprilie 2018.
VINERI, 06.04.2018
– Cina de bun venit *(preparate de post la cerere)
SÂMBĂTĂ, 07.04.2018
- Mic dejun
- Prânz (mâncăruri de post și de frupt, preparate în casă)
- Cine dorește, poate participa la slujba de Înviere la Mânăstirea Orata sau Biserica
Nașterea Maicii Domnului din satul Colacu.
- În noaptea Învierii se vor servi bunătăți din coșul sfințit (ouă roșii, pască, gustări,
cozonaci, babele tradiționale).
DUMINICĂ, 08.04.2018
- Mic dejun
- Masa festivă de Paște cu mâncăruri tradiționale din belșug.
- Atmosfera va fi întreținută cu muzică live și voie bună.
LUNI, 09.04.2018
- Mic dejun

- Prânzul va fi servit la foișor, unde se va pregăti un berbecuț la ceaun, grătare și
cotlet de berbecuț și alte bunătăți
- Cina de rămas bun
Doritorii vor putea participa la tradiționalul ”Bal al Gospodarilor”, care va avea loc la
Căminul Cultural din satulBotuș.
MARTI 10.04.2018
- Mic dejun bogat, să vă țină de saț până acasă
Ca de fiecare dată, vom ține cont de gusturile dv. în alegerea meniului, oferindu-vă la
fiecare masă produse diversificate, inclusiv mâncăruri de post.
Pentru toate aceste servicii, pe care vi le oferim cu mare drag și responsabilitate,
tarifuk pe pachet este de:

- 4450 lei/2 persoane și cuprinde:
-

-

4 nopți și 5 zile pensiune completă (băuturile alcoolice tradiționale,
afinata, palinca, vinul casei, cafea, apă minerală și plată sunt incluse.
intrare gratuită la Complexul de Agrement AQUARIUS din Câmpulung
Moldovenesc www.aquarius-center.ro (piscină, saună,sală de fitness,
teren de minifotbal și tenis).
Copiii cu vârsta mai mică de 5 ani beneficiază de gratuitate la masă şi cazare
(fără pat suplimentar).
- Tarif copil cu vârsta între 5 şi 10 ani (cazat în pat propriu şi cu tacâm la
masă): 50% din tariful de adult la categoria corespunzătoare.
- Tarif copil cu vârsta între 10 şi 15 ani (cazat în pat propriu şi cu tacâm la
masă): 70% din tariful de adult la categoria corespunzătoare.

Nota: meniul va fi același pentru toți oaspeții, nu dispunem de meniu “a la carte”. Propunerea de meniu se va
transmite din timp pentru a putea aduce modificări, după gusturile dv.

Plata se va face în 2 tranșe:

1. 50% din valoarea totală a pachetului oferit - în momentul rezervării
2. 50% din valoarea totala a pachetului oferit - până la data de 26 martie 2018
Cabana dispune de 8 camere cu pat matrimonial (160*200cm) și baie proprie și 2 camere
cu baie comună, cameră de zi, loc de luat masa. Pentru copii, la cerere, se poate asigura un
pat suplimentar în camera 5.
La exterior , parcare privată, foișor cu grătar, cramă, loc de relaxare „fire pit”.
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Intrarile și ieșirile se fac după urmatorul program:
check-in 06.04.2018, ora 14:00
check-out 10.04.2018, ora 12:00
în cazul in care cabana nu este rezervata cu o zi înainte sau o zi după perioada solicitată, orele de checkin/check-out pot fi modificate în favoarea clientului.
Vă așteptăm cu drag!

Pensiunea turistică Domeniul Cerbilor
Localitatea Fundu Moldovei,
sat Delnița, nr.1406C, județul Suceava

CONDITII 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 și vor fi confirmate și considerate definitive numai după
plata serviciilor de cazare (integral sau parțial).
4. Plata se face în baza facturii proforme emisă de noi și transmisă prin fax sau e-mail după confirmarea
disponibilității spațiilor de cazare solicitate.
5. Plata se poate face, prin depunere de numerar la orice sucursală a BRD sau prin ordin de plată.
6. Pentru efectuarea rezervarilor, clientii vor achita un avans cuprins intre 50% si 100% din valoarea totala a
serviciilor turistice solicitate. Valoarea exacta a avansului este stabilita de noi, prestatorii de servicii turistice si este
in functie de perioada solicitata si oferta turistica a pensiunii. Daca rezervarea se anuleaza cu mai putin de 30 zile
de data sosirii se va percepe o penalitate egala cu valoarea avansului platit. Anularea rezervarii se face in scris pe
email, avansul urmand a fi inapoiat in termen de 15 zile de la data notificarii.
7. Rezervarile efectuate online sau telefonic devin valide numai dupa confirmarea telefonica a disponibilitatii
locurilor de cazare solicitate si plata avansului.
8. Dupa efectuarea platii, clientul va primi prin fax, email sau prin posta, confirmarea rezervarii. Daca este posibil,
pentru a urgenta confirmarea rezervarii, puteti trimite prin email dovada efectuarii platii.
9. Turistul este responsabil pentru verificarea informatiilor trecute in e-mail-ul de confirmare a rezervarii pentru a
nu aparea neconcordante intre serviciile solicitate de turist si cele confirmate de unitatea noastra (nr camera, nr
persoane, perioada solicitata, etc) .
10. Orice rezervare, efectuata prin orice mijloc de comunicare, se supune conditiilor de mai sus.
NU AVEM CAMERA DE FUMATORI , UNITATEA ESTE UNA DE NEFUMATORI. FUMATUL ESTE ADMIS DOAR PE
TERASA EXTERIOARA SI IN LOCURILE SPECIAL AMENAJATE.
ACCESUL CU ANIMALELE DE COMPANIE NU ESTE PERMIS.
ACCESUL CU PRODUSE ALIMENTARE NU ESTE PERMIS.
NU SE ACCEPTA UN NUMAR DE PERSOANE PESTE CAPACITATEA CABANEI.
ESTE NECESARA CONFIRMAREA NUMARULUI EXACT DE PERSOANE (ADULTI+COPII).
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