Ofertă Revelion 2022 (actualizată la 17.10.2021 )
Cazare cu demipensiune (intrare cu cină, ieșire cu mic dejun)
Tarif: 1800 lei/sejur/persoană
Proprietatea noastră se închiriază doar integral, unui singur grup. Prețul de închiriere integrală pentru
4 nopți unui grup de 16 persoane este 28800 lei. Un numar mai mic de persoane va achita tot 28800
lei.
Pachetul Revelion 2022 cuprinde: cazare, masă demi-pensiune, masă festiva de Revelion
Meniu masă festivă: masa festiva de Revelion- ora 20- conține antreuri, fructe, gustare rece,păstrăv
cu mămăliguță și mujdei, friptură, tort, băuturi alcoolice și non alcoolice la discreție,foc de artificii.
Băuturile nealcoolice incluse la masa festivă: OPEN BAR
Băuturile alcoolice incluse la masa festivă: OPEN BAR
Condițiile rezervării:
Pachet sejur minim: 4 nopți.
➢ Data de intrare: 29.12.2021.
Check-in: după ora 15.
➢ Data de ieșire: 02.01.2022.
Check-out: înainte de ora 11.
Proprietatea se închiriază unui singur grup.
Număr minim de persoane pentru rezervare: 16
Număr locuri disponibile: 16, distribuite în 8 camere cu băi proprii.
Avans la rezervare: 50%.
Pachetul Revelion 2022 cuprinde: cazare, masă demi-pensiune, masă festiva de Revelion
– 4 nopti cazare în camere duble:
✓ 29.12.2021 check-in începând cu ora 15.00 –cină între orele 17.00-19.00.
✓ 30.12.2021 mic dejun 09.00-11.00, cina între orele 17.00- 19.00
✓ 31.12.2021 mic dejun 08.00-10.00, prânz între orele 13.30-15.00 masa festiva de Revelion ora 20.00 - conține antreuri, fructe, gustare rece,păstrăv cu mămăliguță și mujdei, friptură,
tort, băuturi alcoolice și non alcoolice la discreție, open BAR.
✓ 01.01.2022 mic dejun întârziat 10.00-12.00, cină între orele 18.00-20.00.
✓ 02.01 2022 mic dejun 09.00-11.00, check – out la ora 11.00.

Pentru o rezervare ferma se achita un avans de 50% din suma totala, Iar la sosire se achita suma
integral.
Vă așteptam cu măsuri de siguranță implementate cum ar fi :
-

Unitatea de cazare va funcționa în regim închis,strict pentru persoanele care rezervă sejurul
de Revelion, accesul altor persoane în restaurantul unității nefiind permis.
Vor fi amplasate dispensere cu gel dezinfectant pentru mâini și covorașe dezinfectante la
intrarea în unitate, conform normelor de în vigoare
Produsele folosite la curățenie și igienizare vor fi strict dintre cele avizate de Ministerul
Sănătății.
Lenjeria este spălată și călcată doar în unități autorizate.
Camerele vor fi sterilizare cu lămpi de sterilizare cu ultraviolete pentru sterilizarea camerelor
Deasemenea, mesele, pardoselile, toate suprafețele „cu atingere ridicată” sunt curățate în
permanență cu dezinfectant.

Dacă se menține perioada de pandemie Covid - 19 în perioada sejurului vom actualiza și adapta
condițiile de funcționare conform reglementărilor în vigoare.
Dacă situația momentului nu va permite organizarea mesei festive de revelion costul acesteia se scade
din diferența ce trebuie achitata la sosire.
Se acceptă plata și cu vouchere/card de vacanță de la următorii emitenți: Edenred, Sodexo, Up
România.
Vă aștepăm cu drag
Informații suplimentare:
Telefon: 0761 296 055
Email : atlas.straja@gmail.com
www.atlas-straja.ro
https://www.facebook.com/CabanaAtlasStraja/

