
 

         
    

3 mese în sistem open Buffet, în timpul meselor se servesc băuturi răcoritoare, apă plată și carbogazoasă
precum și bere / vin / băuturi alcoolice la prânz și cină;

Băuturi răcoritoare / bere / vin la piscină/plajă special amenajată și snacks pe parcursul zilei.

2 șezlonguri/cameră în zonele special amenajate la plajă - Subsector 2 zona BRONZE și piscină

Acces la locurile de joacă interioare / exterioare din cadrul complexului;

Acces la programele de divertisment pentru copii conform orarului afișat în recepții, precum și la noua locație
de divertisment de pe plajă;

LIVE BAND / Entertainment în fiecare seară la Piscina din fața complexului & băuturi răcoritoare, bere și vin 
conform orarului afișat în recepții;

PROIECȚII în aer liber pe plajă în zona special amenajată în acest an;

Minibar realimentat zilnic cu produse (Apă plată/minerală, Gama Pepsi Cola, Bere Bergenbier);

Welcome Snacks și băuturi răcoritoare, oferite zilnic în lobby/ barurile/ zonele special amenajate din fiecare 
hotel.
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Acces plajă în Subsectorul 1 zona SILVER conform politicii hotelului;

Acces la Beach Barul destinat special acestei zone;

Evening Cocktails & Drinks @ Panorama Bar-ul hotelului.
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Acces la plajă în Subsectorul 1 sau Zona GOLD din Subsectorul 2 conform politicii hotelului.*       

20% Early Booking DISCOUNT la pachetele ALL INCLUSIVE 
VARĂ 2023!

FACILITATI INCLUSE ÎN PACHETELE STANDARD:

FACILITATI SUPLIMENTARE INCLUSE ÎN PACHETELE SUPERIOR:

FACILITATI SUPLIMENTARE OFERITE ÎN PACHETUL GOLD:

DETALII PACHET PROMOTIONAL:
*OFERTĂ valabilă între 1 Martie -15 Martie 2023 pentru rezervări cu plata în sistem nerambursabil.
*Această ofertă specială nu poate fi cumulată cu alte oferte sau promoții.

Rezervă un pachet ALL INCLUSIVE de minim 7 nopti în perioada 1 Iunie - 30 Septembrie 2023 și 
beneficiezi de 20% discount pentru sejururile de 7 nopți, sau 15% discount pentru sejururile de 
minim 5 nopți, numai pentru rezervările în sistem nerambursabil ce se vor achita până la data de 
15 Martie 2023.


