
Nature, SPA & Conference

HOTEL

Baile Tusnad

Hotel O3zone |   Aleea Sfânta Ana, Nr. 2, Băile Tușnad, cod: 535100, România

Tel:  0266.335.406 ,  rezervari@o3zone.ro, www.o3zone.ro, facebook.com/HotelO3zone

Valabil între 16.07-29.08.2021, intrare vineri

Funtastic Weekend   

Pachetul include:
Cazare 2 nopţi - loc în cameră dublă 

Mic dejun şi cină bufet 2 zile

 Program timp liber sâmbătă excursie cu trenuleţul la Lacul Sfânta Ana,  

Safari la Stânca Şoimilor sau pescuit la balta Bixad, cu mese incluse* 

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

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

 Pentru copiii cu vârsta sub 6 ani tariful este 90 lei/sejur (fără pat suplimentar) 
 Pentru copiii cu vârsta între 6-14 ani tariful este 350 lei/sejur (cu pat suplimentar) 
 Pentru persoane peste 14 ani pe pat suplimentar tariful este 450 lei/sejur        

Supliment single 240 lei/ sejur
Supliment apartament 360 lei/ sejur
Supliment apartament deluxe 500 lei/ sejur
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*Detalii program timp liber sâmbătă:

•    17 iulie – Excursie cu trenuleţul la Lacul Sfânta Ana

•    24 iulie – Hai la peşte! – pescuit la balta Bixad

•    31 iulie – Safari Tour Tușnad

•    07 august – Excursie cu trenuleţul la Lacul Sfânta Ana

•    14 august – Hai la peşte! – pescuit la balta Bixad

•    21 august – Safari Tour Tușnad

•    28 august – Excursie cu trenuleţul la Lacul Sfânta Ana

Excursie cu trenuleţul la Lacul Sfânta Ana  
Vizitare lac şi Rezervaţia Naturală Tinovul Mohoş, prânz în aer liber. Pornire la ora 9:30 a.m., durata program aprox. 5-6 ore.
Hai la peşte! 
Excursie la balta de pescuit din Bixad, pescuit sportiv în baltă cu echipament propriu sau echipament asigurat de  
organizatori. Peştele prins se poate cumpăra. Cină cu specialităţi de peşte. Pornire la ora 17:00, durata program aprox.3-4 ore.
Safari Tour 
Excursie cu safari la barajul Carpitus, vizitare izvor de apă minerală mezotermală, scurtă drumeţie la Stânca Şoimilor, vizitare 
buncăr, prânz în aer liber. Pornire la ora 10:00, durata program aprox. 3-4 ore
Programele de mai sus sunt programe garantate. Dacă se doreşte un alt program, se poate rezerva la hotel cazarea şi  
programul individual la centrul de informaţii.

Politica de rezervare şi 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.


