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EXCURSII PENTRU GRUPURI ORGANIZATE DE COPII 
OFERTĂ VALABILĂ ÎN PERIOADA : 

10.01.2022 – 10.06.2022 
01.09.2022 - 20.12.2022 

  
 

Pachet 1 Noapte/2 Zile :   

 95 Lei/pers. 

Pachetul include: 

Cazare 1 noapte/2 zile; 

• Mic dejun inclus 

Pachet 2 Nopți/3 Zile  : 

180 Lei/pers 

Pachetul include: 

• Cazare 2 nopți/ 3 zile; 

• Mic dejun inclus 

Pachet 3 Nopti/4 Zile : 

270 Lei/pers 

Pachetul include: 

• cazare 3 nopti/ 4 zile; 

• Mic dejun inclus 

Pachet 1 Noapte/2 Zile : 

120 Lei/pers. 

Pachetul include: 

• Cazare 1 noapte/2 zile; 

• Demipensiune (Md+cină) 

Pachet 2 Nopti/3 Zile : 

230 Lei/pers 

Pachetul include: 

• Cazare 2 nopti; 

• Demipensiune (Md+cină) 

Pachet 3 Nopti/4 Zile :   

345 Lei/pers 

Pachetul include: 

• cazare 3 nopti; 

• Demipensiune (Md+cină) 

Pachet 1 Noapte/2 Zile : 

145 Lei/pers. 

Pachetul include: 

• Cazare 1 noapte/2 zile; 

• Pensiune Completă               
(Md + prânz + cină) 

Pachet 2 Nopti/3 Zile : 

280 Lei/pers 

Pachetul include: 

• Cazare 2 nopți/3 zile; 

• Pensiune Completă             
( Md + prânz + cină)            

Pachet 3 Nopti/4 Zile :   

420 Lei/pers 

Pachetul include: 

• Cazare 3 nopți/4 zile; 

• Pensiune Completă           
( Md + prânz + cină)          
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 Mesele se desfășoară  în sistem tip BUFET SUEDEZ (DESCHIS), doar dacă sunt 40 
plătitori. În cazul în care numărul de plătitori este mai mic, mesele se servesc la 
porție! 

 
 Ca și facilități vă punem la dispoziție:   
 Piscină interioară încălzită ( 25ºC- 27ºC); 
 Jacuzzi ( 32ºC - 34ºC); 
 Piscină exterioară (20ºC- 24ºC) - disponibilă doar în sezon ; 
 Sală de relaxare (biliard, tenis de masa, airhockey, masa fusball). 
 De asemenea, în limita disponibilității, puteți solicita : rummy, table, cărți, mingi de 

fotbal. 
 Accesul la facilități va fi posibil doar dacă legislația la acel moment va permite. 
 La zona de răsfăț ( piscină interioară & jacuzzi) și la sala de relaxare aveți acces în 

intervalul orar  10.00 - 21.00, cu rezervare în prealabil la recepție ( pe o perioada de 
1h/pers/zi), cu mențiunea că  timpul se poate prelungi, dacă nu sunt alte solicitări. 

 La piscină ( accesul este limitat la 10 participanți în același timp) , la jacuzzi (accesul 
este limitat la 6 participanți în același timp), iar la sala de relaxare (accesul este 
limitat la 10 participanți în același timp), pentru a se respecta restricțiile de 
distanțare socială. 

 La 10 plătitori se oferă 1 gratuitate.  

 Ofertele sunt valabile pentru grupuri de minim 40 persoane! 

 Cazarea se face în camera de 3,4,5,6 locuri! 

 Prețurile sunt negociabile, în funcție de numărul de persoane/cameră și de volumele 
rezervărilor. 

 Rezervarea unui pachet turistic devine fermă în momentul achitării unui avans de 
30% din suma totală, iar restul de plată se achită la sosirea în locație. Avansul nu se 
returnează decât în cazul în care unul dintre participanți sau o rudă de gradul I a 
acestuia este testată pozitiv cu virusul Sars-CoV-2(necesită prezentare rezultat test 
PCR acreditat cu rezultat pozitiv) sau se află în perioada de carantină împreună cu 
familia (dovadă în scris de la autoritățile competente la acel moment) la data 
începerii programului, pentru sumele achitate de către acesta, se emite un voucher 
valabil până la data de 31.12.2022 ce poate fi utilizat într-o altă perioadă. 

 În locația noastră nu se ascultă manele! 
 În această unitate sunt acceptate toate tipurile de tichete de vacanță: Sodexo, 

Edenred, UP pe suport hârtie sau card, precum și vouchere Aventura în natură!  
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Pe lângă aceste activități, vă invităm să descoperiți, pe cont propriu, principalele 
obiective turistice din zonă: 

• Vizitarea orașului Băile Herculane ( la o distanță de 1,5 km), ca și obiective turistice 
menționăm : 

  Statuia lui Hercules,  
 Grota cu aburi,  
 Grota Haiducilor,  
 Parcul Național Domogled – Valea Cernei,etc.. 
• Vizitarea orașului Orșova - Mânăstirea Sfânta Ana ( la o distanță de 20 km), iar în 

apropierea orașului, se regăsesc Cazanele Dunării, cu următoarele obiective : 
 Capul  lui Decebal,  
 Peștera și cheile Ponicovei, 
 Peștera Veterani,  
 Mânăstirea Mraconia – plimbare cu șalupă / vaporaș,etc.. 
• Vizitarea Morilor de apă de la Eftimie Murgu ( la o distanță de aproximativ 65 km), 
• Vizitarea Cascadei Bigăr ( la o distanță de aproximativ 70 km), 
• Vizitarea Parcului Național Cheile Nerei ( la o distanță de aproximativ 105 km)  
 Cascada la Văioaga,  
 Lacul Ochiul Beiului, 
 Cascada Beușnița, 
• Vizitarea Coloniei Ulpia Traiana Sarmizegetusa (la o distanță aproximativ 130 km), 
• Plimbare cu Mocănița pe ruta Oravița – Anina ( aproximativ 115 km). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tarifele sunt tarife de recepţie. Comisionul cedat agenţiilor de turism este de 7% aferent fiecărui pachet! 
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