
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

13.06 – 19.07.2022

Plimbare cu căruţa 

Pachetul include:
2 nopţi de cazare  -  loc în cameră dublă ( cu intrare: luni, miercuri sau vineri) 

Mic dejun şi cină bufet 2 zile

Program plimbare cu căruța + grătar în aer liber marți/ joi/ sâmbătă de la ora 11:00  

Acces la piscină, jacuzzi, saune 

Politica de rezervare si anulare:   
•      Pentru finalizarea rezervării se solicită achitarea unui avans de 30% în termen de 7 zile de la efectuarea 

rezervării, sau cel târziu cu 3 zile înainte de sosire, 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, 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.
•     În cazul în care numărul turiștilor cazați în hotel nu depășește numărul minim 

prevăzut, cina cuprinsă în prezenta ofertă va fi servită a la carte. Comenzile a la 
carte pot cuprinde doar produse alimentare nu şi băuturi alcoolice.

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

* Programul este asigurat de Clubul de călărie din Tușnadul Nou, pe bază de programare prealabilă,  
pentru zilele de marți, joi sau sâmbătă de la ora 11:00. Deplasarea până la Tușnadul Nou se face pe cont  
propriu (9Km). Durata programului este de aproximativ 4 ore. 

Supliment single 240 lei/ sejur
Supliment apartament 360 lei/ 2 persoane/ sejur
Supliment apartament deluxe 420 lei/ 2 persoane/ sejur


