HOTEL CRAIASCA 3***
OCNA ȘUGATAG - MARAMUREȘ

Revelion 2023
PACHET DE 3 NOPȚI – 30.12.2022 – 02.01.2023:

- 4300 LEI / CAMERĂ – CORPUL B
- 4000 LEI / CAMERĂ – CORPUL A
PACHETUL INCLUDE:
- 30.12.2022 – CINA
- 31.12.2022 – MIC DEJUN, PRÂNZ ȘI MASA FESTIVĂ DE
REVELION
- 01.01.2023 – PRÂNZ ȘI MASA FESTIVĂ TRADIȚIONALĂ
- 02.01.2023 – MIC DEJUN.
PACHETUL CONȚINE: MUZICĂ LIVE, PROGRAM FOLCLORIC TRADIȚIONAL, PREPARATE
TRADIȚIONALE, COLINDĂTORI, PLIMBĂRI CU SANIA, ACCESS LA BAZINUL INTERIOR CU APA
SARATA, LA SALA DE FITNESS ȘI LA SAUNĂ.
TOATE MESELE, EXCEPȚIE FĂCÂND CELE 2 MESE FESTIVE, SE VOR SERVI SUB
FORMĂ DE BUFET SUEDEZ.
Se achită un avans de minim 30% din valoarea rezervării în termen
de maxim 3 zile de la data rezervării, iar plata finală până la data
de 1 decembrie. 2022.
Copiii cu vârsta de până la 7 ani au gratuitate la cazare, fără pat
suplimentar, cu loc la masa festivă, în limita locurilor disponibile.
Copiii cu vârsta între 7 și 14 ani au gratuitate la cazare fără pat suplimentar
și achită 750 lei (tarif net) servicii de masă (meniu de copil).

Pentru rezervări:
021 320 29 21; 021 320 29 22; 0740 158 341
0748 752 053
bnsind@bns.ro; vanzari@bnsind.ro

PROGRAM REVELION 2023
HOTEL CRĂIASCA
VINERI, 30.12.2022
 Cină cu horincă și colinde!
Vă poftim la o cină delicioasă, la un pahar cu horincă, în așteptarea
colindătorilor!
Meniul este organizat sub formă de bufet suedez, compus din aperitiv, fel
principal și desert. Băuturi incluse: apă plată sau minerală (500 ml/ pers)
și 100 ml horincă. Alte tipuri de băuturi se pot comanda a la carte (contra
cost).

SÂMBĂTĂ, 31.12.2022
 Mic dejun
 Program liber: vizitare obiective turistice,
 Prânz – cu preparate tradiționale pe terasă!
 Bazin sau plimbare cu căruta sau sania (cu programare în
prealabil) între orele 09:00 – 18:00, respectiv 10:00 – 17:00 pentru
plimbare cu căruța sau sania.
 Petrecere de Revelion 2023 alături de formație LIVE și colinde
de Maramureș!
Meniul include: aperitiv, pește, fel principal și tort, produse de bar
(whiskey, vodka, Martini, vin alb și roșu, bere, suc gama Pepsi, cafea,
apa), foc de tabără și multe alte surprize!

DUMINICĂ, 01.01.2023
 Brunch cu bunătățuri tradiționale și ciorbă de potroace,
 Cină tradițională însoțită de muzică tradițională cu formații live și
colindători.
Reînviem preparate vechi maramureșene! Cina include aperitiv, fel principal
și desert. Băuturi: apă plată/ minerală (500 ml/ pers), vin (500ml/ pers)
și horincă / afinată (50ml/ pers). Alte tipuri de băuturi se pot comanda a la
carte (contra cost).

LUNI, 02.01.2023
 Mic dejun
 Ora 11:00 – Să ne revedem cu bine! – check- out.

