
 

 

 
 

 

EARLY BOOKING: REDUCERE 20% 
 

Pentru rezervările realizate până la 31 mai 2018 și  
achitate integral sau pentru care s-a plătit un  

avans de minim 30% din costul cazării,  
pentru lunile iunie, iulie, august și septembrie a.c.,  

primești o reducere de 20% din costul total al cazării.   
 

Servicii incluse: 20% reducere la cazare pentru PREȚURILE specificate în OFERTĂ CAZARE 
TURIȘTI 2018 - cu excepția evenimentelor speciale: concursurile de pescuit, Paștele, Mai, 
Rusaliile,  Sf. Maria, Crăciunul, Anul Nou, etc., taxa hotelieră, acces gratuit la piscină, acces 
gratuit internet wireless, parcare loc. Plopul.  

 
EARLY BOOKING: REDUCERE 20% 

 

Pentru rezervările realizate până la 31 iulie 2018 și  
achitate integral sau pentru care s-a plătit un  

avans de minim 30% din costul cazării,  
pentru lunile octombrie, noiembrie și decembrie a.c.,  
primești o reducere de 20% din costul total al cazării.   

 
Servicii incluse: 20% reducere la cazare pentru PREȚURILE specificate în OFERTĂ CAZARE 
TURIȘTI 2018 - cu excepția evenimentelor speciale: concursurile de pescuit, Paștele, Mai, 
Rusaliile, Sf. Maria, Crăciunul, Anul Nou, etc., taxa hotelieră, acces gratuit la piscină, acces 
gratuit internet wireless, parcare loc. Plopul.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

INFORMAȚII SUPLIMENTARE 
 

Toate ofertele descrise pot fi personalizate în funcție de numărul de 
turiști, zilele de cazare și serviciile incluse, oferind reduceri de preț.  
 
Organizăm team-building-uri, petreceri de firmă, zile de naștere și 
alte evenimente.  
 
Consumul de benzină al bărcilor variază în funcție de: ore de marș, 
puterea motorului și distanța parcursă.  
 
Pentru oferte personalizate, puteți să ne contactați la adresa de          
e-mail: contact@delta-paradis.ro sau la numărul de telefon 
0741.280.339.  
 

 
 

CONTACT 
 

De ce să alegem Pensiunea Delta Paradis ? Pentru că suntem localizați 
într-una dintre cele mai frumoase zone din România și din lume : 
Delta Dunării.  

www.delta-paradis.ro 
 

De ce să alegem Pensiunea Delta Paradis ? Pentru că ne puteți vizita 
în orice perioadă a anului. Delta Dunării este frumoasă în orice 
anotimp.  

contact@delta-paradis.ro  
 

De ce să alegem Pensiunea Delta Paradis ? Pentru că oferim servicii 
de calitate la prețuri avantajoase.  
 

0741.280.339 


