
ALEGE SĂ ÎȚI  PETRECI VACANȚA
ÎNTR-UN LOC SPECIAL.

REVELION 2019

Pachetul Include

3 nopți de cazare in camere 
la standard de 3          și 4
3 mese festive (Cina Slăniceană, 
Revelion 2019 și Carnavalul Noului An)

2 mic dejunuri
RONPrețuri incepând de la 1225

0742.156.827  |  0751.105.252

rezervari@baiarosieresort.ro
Informații și 
rezervări.



Mic dejun Restaurant Baia Roșie

02.01.2019

01.01.2019

31.12.2018

Brunch Restaurant Baia Roșie, Carnavalul Mascat al Noului An organizat 
la Restaurant Baia Roșie unde cuplul care va prezenta cele mai trăznite 
și amuzante costumații va fi desemnat câștigător al unui sejur la 
Baia Roșie Resort în vară.

Mic dejun Restaurant Baia Roșie (bufet suedez), dejun Restaurant Baia 
Roșie (bufet suedez), Petrecerea Noului An, organizată la restaurant 
Baia Roșie Resort, unde vă așteaptă un meniu special de sărbătoare 
conceput de bucătării noștri, muzică live, concursuri 
și multe alte surprize.

Cazare Baia Roșie Resort - Cină Slăniceană organizată la restaurantul 
Grota Miresei în cadrul Complexului Baia Baciului, în aer liber, într-un 
cadru natural de un farmec aparte, în imediata apropiere a lacului și a 
Muntelui de Sare unde muzica, preparatele tradiționale specifice zonei, 
țuică fiartă, vinul fiert, focul de tabără și nu în ultimul rând antrenul și 
ospitalitatea gazdelor vor face din această seară un 
eveniment de neuitat.

30.12.2018

Calendar Evenimente

Prețuri

0742.156.827  |  0751.105.252  |  rezervari@baiarosieresort.ro

Copiii cu vârstă de până la 7 ani beneficiază de gratuitate fără asigurarea patului suplimentar. 
Copiii cu vârstă cuprinsă între 7 și 14 ani vor achita 750 ron per sejur iar patul suplimentar este 
inclus în preț. Copiii cu vârstă de peste 14 ani vor achita 1000 ron per sejur iar patul suplimentar 
este inclus în preț.

Pentru confirmarea rezervării este necesar achitarea unui avans în valoare de 30%. Totodată, 
este important să ne trimiteți următoarele date de facturare - Persoană fizică:  numele și 
prenumele, CNP, adresă. Persoană juridică: denumirea firmei, CUI, numele delegatului, CNP, 
adresă.

2698 RON / Cam. dublă sejur1349 RON / Pers. Sejur
Cameră dublă 4**** 

2450 RON / Cam. dublă sejur1225 RON / Pers. Sejur
Cameră dublă 3***


