Ski in Familie-Straja

699 lei/persoană

Doar
6 zile - 5 nopți
cazare, masă și
schi la Straja

În plus, beneficiați de
20% reducere la skipass,

35% reducere la școala de schi Platoul Soarelui și
30% reducere la închirerea de echipament sportiv!
Perioade:
-

01.12 – 06.12.2019
08.12 – 13.12.2019
12.01 – 17.01.2020
19.01 – 24.01.2020
26.01 – 31.01.2020
09.02 – 14.02.2020
08.03 – 13.03.2020
15.03 – 20.03.2020

Detaliile ofertei:
- cazarea se realizează chiar la intrarea in statiunea la VILA STRAJA;
Camerele au toate baie proprie, LCD, televiziune digitală cu 63 și camera
pentru depozitat echipamentul de schi/snowboard.
- Cazarea este cu demipensiune (mic dejun si cina) mesele sunt servite tip
buffet.
- copiii până in 5 ani beneficiază de gratuitate dacă este insotit de catre 2
parinți.

- Daca sunt 2 copii cu varsat de pana in 5 ani si 2 parinți , cel de al doilea copil
platește 299 lei
- copiii de la 6 -12 ani plătesc 399 lei
- copiii peste 12 ani 699 lei preț intreg
- reducerea de 20% la skipass se aplică la skipass-ul de orice valoare
achiziționat pentru teleschiurile Platoul Soarelui 1 și 2.
- reducerea de 35% la școala de schi se aplică la orice lecție sau curs de
schi în cadrul școlii de schi Platoul Soarelui.
- reducerea de 30% la închirierea de echipament sportiv se aplică pentru
toate articolele închiriate din cadrul centrului de închirieri Platoul Soarelui.
Precizări:
- al treilea adult în camera dublă plătește 399 lei/sejur
- Camera single, precum și camera pentru un adult și un copil se taxează cu
150% din prețul unui adult.
- pachetul Ski la Straja poate fi achiziționat și pentru mai putin de 5 nopți
(respecând perioadele menționate la începutul ofertei), iar pentru fiecare
noapte nedormită, din valoarea pachetului se scad 10%.
Rezervările se pot face
telefonic (0735.169.368), prin
e-mail (contact@vilastraja.ro).
Dacă este disponibilă camera,
atunci aceasta este retinută
pentru o perioadă de 4 zile
lucrătoare, timp în care va
trebui să plătiți avansul de
50% din sumă în contul RO97
BTRLRONCRT0342977301,
deschis la BT – agenţia Lupeni,
titular cont: S.C. RES TUR 2016
S.R.L. Lupeni, CUI: RO35865013.
După ce banii au intrat în cont, rezervarea este confirmată , iar camera pă strată .
Veti fi informati asupra confirmă rii rezervă rii (primirea banilor) telefonic sau prin
e- mail. Restul de plată se achită în prima zi a sejurului.
Avansul achitat se returnează dacă rezervarea este anulată cu cel putin 14 zile
înainte de începerea sejurului. Daca anularea se efectuează cu mai putin de 14 zile
înainte de începerea sejurului, atunci avansul achitat nu se returnează . La
returnarea avansului se reține o taxa de 10 lei pentru acoperirea comisioanelor
bancare (de încasare ș i de returnare a avansului).

Amplasare: Vila Straja se află la intrarea in statiune la o distantă de 400 metri
fata de pârtia Platoul Soarelui si 150 metri fata de Partia Sf Gheorghe.
Acces: accesul din Lupeni în stațiunea Straja se poate face cu:
1. autoturismul personal (drumul este asfaltat până în stațiune), avand parcare
proprie in fata Vilei.
2. un autoturism închiriat (în regim de taxi) care are posibilitatea să vă aducă până
in fata Vilei.
3. telegondola. Odată urcați în telegondolă , vă rugă m să ne contacta pentru a vă
asigura transportul cu autoturism-ul firmei. Acesta vă va aș tepta lângă debarcarea
telegondolei ș i vă va duce până în fața recepției. Costul acestei curse este de 10
lei/cursă . În autoturism încap până la 8 persoane + bagaje.
Vila STRAJA dispune de parcare proprie cu 30 locuri.
Capacitate vila Straja 41 locuri în 15 camere (cu posibilitate de a adă uga până la
9 paturi suplimentare pentru copii)
Persoana contact: Resiga Andrei
Tel: 0735.169.368
E-mail:contact@vilastraja.ro

