VACANȚĂ 1 DECEMBRIE 2018
PACHET TURISTIC 2 PERSOANE
PERIOADĂ
SERVICII INCLUSE
PREȚ
NR. PERSOANE
30
- cazare 2 nopți – 3 zile cu pensiune 600 lei 2 persoane (+ copil 0-7
Noiembrie – completă
ani)
2 Decembrie - transfer de la debarcader (parcare) la 300 lei 1 persoană (+ copil 0-7
pensiune - dus-întors
ani)
Oferta poate fi personalizată în funcție de perioada de cazare și de numărul de persoane.

Detalii pachet turistic:
30 Noiembrie –
Vineri
(Sf. Andrei - Zi
liberă oficial)
1 Decembrie –
Sâmbătă (Ziua
Națională
a
României)

2 Decembrie –
Duminică

•
•
•

Transfer debarcader (parcare) - Pensiune
Check-in
Cină

•
•
•

Mic dejun
Prânz – mâncare tradițional românească
Plimbare cu barca până în Gura Lacului Razelm pentru a
admira colonia de cormorani și apusul de soare / în Incinta
Dunavăț 1 / pe canalele și lacurile din apropierea Pensiunii
Cină tradițional pescărească
Mic dejun
Check-out
Transfer Pensiune - debarcader (parcare)

•
•
•
•

➢ Costurile băuturilor și altor produse consumate din hotel/restaurant/magazin NU sunt
incluse în prețul ofertei și se achită la finalul sejurului în sistem de fișă de
cont/client/cameră.
➢ Excursiile în Delta Dunării și pescuitul în Incinta Dunavăț 1 sunt servicii opționale,
realizate la cererea turiștilor și se achită la finalul sejurului în sistem de fișă de
cont/client/cameră.
➢ Pentru prețul serviciilor excursiilor în Delta Dunării și pescuitul în incinta Dunavăț 1,
vă rugăm consultați PREȚURI SERVICII.

VACANȚĂ 1 DECEMBRIE 2018
PACHET PESCARI
PERIOADĂ
30 Noiembrie –
2 Decembrie

30 Noiembrie –
2 Decembrie

PREȚ /
PERSOANĂ/
ZI/LEI
600
Reducere 100
lei!

760
Reducere 100
lei!

SERVICII
INCLUSE ÎN PREȚ

BENZINĂ

1. CAZARE (2 nopți – 3 zile) CU + COST CONSUM
AFERENT
DE
DEMIPENSIUNE
BENZINĂ
2. MIC DEJUN
3. TAXĂ ÎNCHIRIAT BARCĂ
4. TAXĂ PESCUIT SPORTIV INCINTA
DUNAVĂȚ 1
5. CINĂ
6.
TRANSFER
DUS-ÎNTORS
DEBARCADER/PARCARE
LOC.
PLOPU
1. CAZARE (2 nopți – 3 zile) CU + COST CONSUM
AFERENT
DE
PENSIUNE COMPLETĂ
BENZINĂ
2. MIC DEJUN
3. TAXĂ ÎNCHIRIAT BARCĂ
4. TAXĂ PESCUIT SPORTIV INCINTA
DUNAVĂȚ 1
5. PRÂNZ
6. CINĂ
7.
TRANSFER
DUS-ÎNTORS
DEBARCADER/PARCARE
LOC.
PLOPU

➢ Costurile băuturilor și altor produse consumate din hotel/restaurant/magazin NU sunt
incluse în prețul ofertei și se achită la finalul sejurului în sistem de fișă de
cont/client/cameră.
➢ Excursiile în Delta Dunării și pescuitul în Incinta Dunavăț 1 sunt servicii opționale,
realizate la cererea turiștilor și se achită la finalul sejurului în sistem de fișă de
cont/client/cameră.
➢ Pentru prețul serviciilor excursiilor în Delta Dunării și pescuitul în incinta Dunavăț 1,
vă rugăm consultați PREȚURI SERVICII.

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 sau www.deltaparadis.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

