
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

 Cazare 3 nopţi, loc în cameră dublă cu toate 
mesele incluse

Acces la piscină, jacuzzi, saune şi mini sală fitness

30.12 – Ziua Sosirii
 Primire cu cozonac secuiesc şi afinată  
la check-in

 Seară de bun venit cu cină bufet şi muzică live 
cafe-concert

31.12 – Revelion
 Plimbare cu sania trasă de cai sau căruţa, grătar în 
aer liber / Prânz bufet la hotel

Revelion 2022 - cină festivă cu open bar

Petrecere cu formaţia Rhytmic

Foc de artificii

01.01 – Anul Nou
 Brunch / Plimbare cu sania trasă de cai  
sau căruţa, grătar în aer liber 

Program individual, relaxare la spa

Cină festivă cu open bar 

Party cu DJ

02.01 – Check-out

30.12.2021 – 02.01.2022
Revelion 

Pachetul include:

1.950 lei / adult loc în cameră dublă, Sala Mihai Eminescu
1.860 lei / adult loc în cameră dublă, Restaurant O3zone
Formaţia şi ringul de dans sunt în sala Mihai Eminescu.  
Clienţilor cu rezervare în Restaurant O3zone li se asigură muzica prin boxe şi  
acces liber în sala Mihai Eminescu
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Politica de rezervare şi anulare:   
•     Pentru finalizarea rezervării se solicită achitarea unui avans de 50% din valoarea totală a sejurului în termen de  

7 zile calendaristice de la efectuarea comenzii. Plata integrală se va efectua până cel târziu pe 20.12.2021.

•     Turiștii pot anula din motive personale rezervarea făcută, fără penalizare până cel târziu cu 10 zile înainte de  
data începerii sejurului. În acest caz sau în cazul în care reglementările naționale nu vor permite organizarea  
evenimentului avansul achitat poate fi folosit pentru achiziționarea unui sejur într-o altă perioadă.

•     În cazul anulării cu mai puțin de 10 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).

Menţiuni: 
Programul de plimbare cu sania sau căruța durează 4-5 ore și conține un grătar în aer liber cu vin fiert, ceai şi pălincă 
de casă la discreție. Participanții se vor înscrie în momentul rezervării la alegere pentru data de 31.12 ora 10:00,  
ora 13:00 sau 01.01 ora 13:00. Se recomandă îmbrăcăminte și încălțăminte adecvată pentru activități în aer liber  
pe timp de iarnă.

Pentru terapii Spa vă recomandăm să faceți programare la numărul de telefon 0266-335406.

Dress code:  La masa de revelion black tie, pentru petrecerea din 01 ianuarie ținută glamour.

Tarife copii:
•     Copiii cu vârsta sub 2 ani beneficiază de gratuitate, fără asigurarea locului la mesele festive și fără pat suplimentar.

•     Pentru copiii cu vârsta între 2-6 ani cu meniu copil şi loc la mesele festive, tariful este 600 lei/sejur, fără pat suplimentar.

•     Pentru copiii cu vârsta între 6-14 ani cu meniu copil şi loc la mesele festive, tariful este 1170 lei/sejur, loc pe pat suplimentar.

•     Pentru copii cu vârsta între 14-18 ani cu meniu întreg şi loc la mesele festive, tariful este  1.650 lei/sejur, loc pe pat suplimentar.

Supliment apartament 540 lei/ apartament/ sejur
Supliment cameră single 300 lei/ sejur


