
Paşte  
la O3zone 

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

Pachetul include:
Cazare 3 nopţi loc în cameră dublă 

Primire tradiţională vineri cu afinată şi cozonac, iar în noaptea de Înviere cu vin și cozonac

Prânz bufet sâmbătă și duminică

Cină bufet vineri și sâmbătă 

Cină de Paște duminică cu muzică asigurată de Dj

Drumeţie la Stânca Şoimilor cu ghidul hotelului, sâmbătă

Încondeiat ouă și egg-hunt

Acces la piscină, jacuzzi și saune 

1.440 lei/ persoană/ pachet 3 nopţi
Taxă locală: 2 lei/noapte/persoană (peste 14 ani),  care se achită suplimentar la recepţie.

Copiii cu vârsta sub 2 ani beneficiază de gratuitate, fără pat suplimentar 
Pentru copiii cu vârsta între 2-6 ani este 300 lei/ sejur, fără pat suplimentar  
Pentru copiii cu vârsta între 6-14 ani este 720 lei/ sejur, cu pat suplimentar 
Pentru copiii cu vârsta între 14-18 ani este 1290 lei/ sejur, cu pat suplimentar 

Pentru o experiență deosebită vă recomandăm programarea pentru masaj.

Valabil între 14.04 - 17.04.2023 
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Supliment cameră single 360 lei/ sejur
Supliment apartament 540 lei/ sejur
Supliment apartament family 630 lei/ sejur
Supliment apartament deluxe 750 lei/ sejur

Activităţi timp liber:
       în hotel  - masaj, tenis de masă, masă de foosball, table/șah, rummy, jenga

       în aer liber -  plimbare cu căruța, călărit, excursie cu mașini de teren, plimbare cu segway

Politica de rezervare si anulare:   
•     Pentru finalizarea rezervării se solicită achitarea unui avans de 50% 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 10 zile înainte de 
data începerii sejurului. În acest caz sau în caz de forţă majoră, care nu permite deplasarea turistului, 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).

•     Aşezarea la mese se va face grupat.


