Oferta PAȘTE 2020

Descriere Oferta PAȘTE 2020 3*
Localizare: Hotelul Montana*** este amplasat în stațiunea Covasna, în imediata apropiere a
zonei împădurite, având o priveliște deosebită asupra întregii stațiuni. Turiștii sunt feriți astfel
de zgomotele traficului intens și vor găsi aici linistea și confortul de care au nevoie.
Capacitate: 496 locuri în 244 camere cu 2 paturi şi 4 apartamente
Număr etaje: p+ 8
Număr lifturi: 3
Dotarea camerelor: baie proprie, TV satelit, telefon, minibar în camerele de 3 stele. Unele
camere dispun de balcon (nu se platește tarif special pentru camerele cu balcon). La cerere, în
camerele de 2* se oferă, contra cost, minibar /frigider (atenție: număr limitat!);Intrucât nu
toate camerele permit montarea unui pat suplimentar, în unele camere este montat un al
treilea pat, care poate fi folosit ca pat suplimentar. Hotelul dispune de o sală de conferinţă de
40 până la 60 locuri (în funcţie de dispunere).
Check-in / Check-out:Ora de începere a sejurului (check-in) : ora 12,00 în ziua sosirii ; Ora de
eliberare a camerei(check-out): 09.00 în ziua plecării.
Restaurante/Baruri: Restaurantul Montana*** are o capacitate de 290 locuri în saloane
separate, cu specific românesc și internațional, oferă preparate diversificate, pregătite sub
atenta supraveghere a medicilor specialiști, oferind şi meniuri dietetice/regim. Restaurantul
este locul ideal pentru organizarea de evenimente, nunți, mese festive.
Modul de servire a mesei: bufet sau meniu fix. Hotelul dispune și de un bar de zi, unde se
servesc băuturi răcoritoare, bauturi alcoolice, sucuri naturale, cafea, ceai, diverse dulciuri etc.
Servicii fără plată acordate turiştilor: internet wireless, informaţii turistice; orarul
mijloacelor de transport; trezirea clienților la ora solicitată; obținerea legăturilor telefonice;
păstrarea obiectelor de valoare; transmiterea de mesaje; predarea corespondenței turiştilor;
acordarea de medicamente și materiale sanitare de prim ajutor în caz de accidente; păstrarea
bagajelor; comenzi taximetre, împrumut cărți de la biblioteca hotelului.
Servicii cu plată acordate turiştilor: servicii telefonice; spălat și călcat lenjerie, parcare,
închirieri biciclete, acces piscină, sauna (pe bază de programare).

Servicii incluse
Pachetul include:

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (08.01.2023 18:16)

·

Cazare – 3 nopţi

·

Mese tip bufet*
o 17.04.2020 -

primire oaspeţi, cină de bun venit

o 18.04.2020 -

brunch, petrecere câmpenească

o 19.04.2020 - întâmpinare pascală, brunch
o 20.04.2020 - brunch
·

Open – bar cu DJ în data de 17.04.2020 – între orele 18:00-22:00

·

Petrecere câmpenescă (începand cu ora 11:30), foc de tabără în18.04.2020 (ora 18:30)
·

·

Cină festivă de Paşte (orchestră live) în data de 19.04.2020

Din meniu nu vor lipsi produse tradiţionale sărbătorilor pascale: ouă roşii, drob de miel, borş de miel, friptură de miel,
sarmale, cozonac , pască etc.
·

În noaptea de Înviere puteţi participa la slujba de Paște în biserica aflată în imediata apropiere a hotelului, iar
la întoarcerea în hotel veţi fi întâmpinaţi cu ouă roşii, cozonac şi un pahar cu vin.

*mesele tip buffet include băuturi răcoritoare non-alcoolice

Servicii neincluse
·

Pachet Paște copii (tarife nete):

-

Copiii mai mici de 5 ani beneficiază de gratuitate la cazare şi masă, fără loc la cina festivă

-

Pachet copii 5 – 11.99 ani:
Cazare in pat suplimentar + mesele tip bufet suedez: 241 lei/pachet (fără loc la cina festivă)

-

Pachet copii 12 – 17.99 ani:
Cazare in pat suplimentar + mesele tip bufet suedez: 353 lei/pachet (fără loc la cina festivă)
Opțional:

-

Cina festivă de Paşte pentru copii, indiferent de vârstă (0-17.99 ani): 100 lei
Atentie! Nu se va acorda loc la masa festivă fără a achiziţiona pachetul “Cină festivă” pentru

copil!
Nu se acordă băuturi alcoolice minorilor
În camera dublă se accept un singur pat suplimenta
Tarif cazare noapte suplimentară + pensiune completă (bufet) = 164 lei/persoană – loc în camera dublă,
supliment camera single = 45 lei

Informatii utile
Notă spre știința turiștilor: în seara de 18.04.2020 saloanele restaurantului hotelului Montana sunt
ocupate cu o acțiune privată (nuntă).
·
·

Se acordă gratuitate la bazin, sală de sport, parcarea hotelului;
Servicii suplimentare contra cost: masaj, salină, băi de plante, saună, sală aerosoli, tenis de masă,
biliard;

·

Condiții valorificare: Plata serviciilor se va efectua integral până la data de 15.03.2020;

Atracții turistice în Covasna şi în împrejurimi:
Balta Dracului este situată chiar în parcul din centrul oraşului. Monument al naturii cu valoare de unicat: aşa zisă „Balta Dracului"
este o groapă la fundul căreia au loc erupţii permanente ale bulelor de nămol. Bulele în erupție sunt de fapt niştedegăjari puternice de
bioxid de carbon. Gazele emanate conțin bioxid de carbon care atinge o puritate maximă de 98%. Aceste gaze acumulate în spații
special amenajate, denumite mofete, constituie un excelent şi unic factor natural pentru tratarea unor multiple afecțiuni, în primul
rând a bolilor aparatului cardiovascular.
Pârtia de schi Covasna: are două tronsoane, unul de 400 metri lungime, cu grad de dificultate uşorşi una de 1.000 de metri
lungime, cu grad de dificultate mediu, dispune de instalație nocturnă, teleschi, tun de zăpadă și parcare gratuită.
Patinoar artificial: deschis în imediata apropiere a pârtiei de schi
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Rezervaţia arheologică Cetatea Zânelor aflată pe un deal în apropierea localității ce mărgineşte valea cu acelaşi nume, atestă
prezența dacilor şi romanilor pe teritoriul actual al localității.
Lacul de origine vulcanică „ Sfânta Ana” – la 60 km de Covasna; Lacuri naturale de agrement la Reci ( 23 ha), Belin ( 8 ha),
Surcea ( 6 ha); Rezervaţia naturală „ Muntele Puciosu Turia” – masiv montan în care există peşteri cu emanaţii de bioxid de carbon şi
hidrogen sulfurat;
Mănăstiri:Prodromiţa - Comandău, Valea Mare, Mărcuş, Schimbarea la Faţă – Sita Buzăului.

Tipuri servicii
Individual
Cazare
Masa
Mic dejun
Demipensiune
Pensiune completa

Facilitati proprietate
Parcare
Piscina
Restaurant
Bar
Gym fitness area

Tematica
Paste
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