


CRĂCIUN LA ORIZONT
23  - 26 DECEMBRIE

Se returnează 50 % din valoarea pachetului pentru anulări până la data de 15.11.2022, iar după data de 15.11.2022 pentru anulări, Hotelul Orizont își rezervă
dreptul de a reține integral suma achitată.
Tarifele sunt per camere și se pot rezerva pentru maximum 2 adulți și 1 copil până la 6 ani
Copiii cu vârsta cuprinsă între 7 și 18 ani achită o taxă suplimentară de 600 RON
Copiii cu vârsta de 18 ani sunt considerați adulți
Plata integrală a rezervării se va efectua în termen de maximum 3 zile de la data rezervării ferme

Aromele iernii, mirosul de scorțisoară, colindele, scârțâitul zăpezii, brazii frumos împodobiți, emoția copiilor, 
aroma cozonacului abia scos din cuptor și, cel mai important, bucuria de a fi împreună. Toate acestea ne fac să iubim 
Crăciunul și ne dorim ca fiecare clipă ce o petreceți la Hotel Orizont să fie una memorabilă. 

Povestea noastră de Crăciun începe pe 23 decembrie, când ajutorii Moșului vă vor aștepta cu un vin fiert în lobby-ul hotelului și câteva
surprize gingașe. Apoi, continuăm cu o cină gourmet în restaurantul Orizont, unde formația ARYA nu doar ne va cânta, ci ne va încânta cu
repertoriul lor. 

Micul dejun l-am gândit astfel încât să vă bucurați de produse organice de la furnizorii locali, selecționate atent de chefii noștri bucătari.
Apoi, pe 24 decembrie, îl vom primi în lobby-ul hotelului pe Moș Crăciun, cu tolba lui plină de cadouri și vom petrece o seară de neuitat
alături de formația noastră și echipa Orizont! 

Te așteptăm să petrecem împreună un Crăciun de poveste! 

Christmas Standard fără balcon –        3.020 RON/ cameră/sejur 3 nopți 
Christmas Standard Twin cu Balcon - 3.440 RON/ cameră/sejur 3 nopți 
Christmas King Executive Bed –           3.860 RON/ cameră/sejur 3 nopți 
Christmas Junior Suite cu balcon –     4.278 RON/ cameră/sejur 3 nopți 
Christmas Apartament Executive –     4.680 RON/ cameră/sejur 3 nopți 

Pachetul include: 

Mic dejun festiv, cu produse organice de la furnizorii locali
Welcome gift - Fursecuri de Crăciun de casă făcute de patiseria hotelului nostru, cozonaci tradiționali
Cadouri pentru cei mici 
Sosirea lui Moș Crăciun în data de 24 decembrie în lobby-ul Hotelului 
Clubul Copiilor
Colindători în Ajun de Crăciun și de Crăciun                                              
Program artistic în fiecare seară a sejurului
Cină Gourmet (bufet) pe 23, 24 și 25 decembrie în restaurantul hotelului
Vin fiert/ Punch servite zilnic pe terasa hotelului
Toate serviciile Hotelului Orizont incluse - acces la SPA & Piscină, acces la locul de joacă
Parcare Gratuită 

TERMENI ȘI CONDIȚII


