HOTEL

Nature, SPA & Conference
Baile Tusnad

Forest Trip

01.06-15.07.2021 în afara perioadei 18-21.06.2021

Pachetul include:

Cazare 2 nopţi - loc în cameră dublă (ziua de intrare: marţi sau vineri)
Mic dejun şi cină bufet 2 zile
Pachet picnic pentru excursie

Excursie uşoară cu maşini de teren cu ghid pe drum forestier la Lacul Sfânta Ana și
Tinovul Mohoş miercuri/ sâmbătă*

Acces la piscină, jacuzzi şi saună – în funcţie de reglementările în vigoare.

510 lei/ persoană/ pachet

Taxă locală: 2 lei/noapte/persoană (peste 14 ani), care se achită suplimentar la recepţie.

+ folosire autoturism de teren 450 lei/auto
(autoturismul poate fi ocupat de 2-4 persoane din aceeaşi familie)

Supliment single 240 lei/ sejur
Supliment apartament 360 lei/ sejur
Supliment apartament deluxe 500 lei/ sejur
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Tel: 0266.335.406 , rezervari@o3zone.ro, www.o3zone.ro, facebook.com/HotelO3zone
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Nature, SPA & Conference
Baile Tusnad

*Menţiuni:

• M
 așinile de teren Suzuki Jimny pot fi ocupate de cel mult 4 persoane sau 3 persoane cu şofer din partea
furnizorului de servicii. Clienții vor conduce ei înșiși mașina asigurată, ghidul va fi conducătorul coloanei,
contacul se va ține prin stații radio. Se vor parcurge drumuri forestiere ușoare, unde vă puteţi bucura de
panorame montane deosebite. Excursia cuprinde și vizitarea Lacului Sfânta Ana și a Tinovului Mohoș.
Durata programului este de aprox. 4 ore.
• P
 entru 1 zi de excursie se pot rezerva cel mult 5 autoturisme, fiecare cu câte 4 locuri. Ora de pornire este 11:00
din parcarea de la Hotel O3zone. Nu se acceptă copii ținuți în brațe.

Politica de rezervare si anulare:
• Pentru finalizarea rezervării se solicită achitarea unui avans de 30% în termen de 7 zile de la efectuarea rezervării,
de preferat prin aplicaţia on-line EuPlatesc.ro 3D secured.
• Turiștii pot anula din motive personale rezervarea făcută, fără penalizare până cel târziu cu 2 zile înainte de data
începerii sejurului. În acest caz sau în cazul în care reglementările Covid nu vor permite deplasarea turistului,
avansul achitat poate fi folosit pentru achiziționarea unui sejur într-o altă perioadă.
• În cazul anulării cu mai puțin de 2 zile înainte de data sosirii, avansul plătit se consideră arvună și va fi reținut de
hotel (nu se returnează și nici nu mai poate fi folosit).
• Cu acest pachet putem rezerva doar un număr limitat de locuri.
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