Szilveszter 2013
„… mikor éjfél eljő,
férfiasan kezet fog
Múlttal a Jövendő.”
(Kányádi Sándor: Ballag már)
Szeretettel várjuk, hogy töltse a Petőfi Panzió és Étteremben az Újév várás időszakát, a város
szívében, meghitt hangulatban.

December 30-től január 2-ig
4 nap/3 éjszaka
50 Euro/ fő/ nap
A csomag tarlatalmaz:
Welcome drink
Szállás a Petőfi panzióban
Büférggeli
Vacsora
Szilveszteri bőséges, ízletes ünnepi vacsora a házborával és pezsgővel, gyümölcs
svédasztallal és csoki kúttal
Meglepetések
Jacuzzi használata
Fitness terem használata
Opciónális
- masszázs
Opcionális programok (csoportok esetén):
- kirándulás a Madarasi Hargitára, vagy a Zeteváralajai víztározóhoz
- látogatás az ivói Vadasparkba 20 ron/ felnőtt, 10 ron/ gyerek
Panziónkban 12 év alatti gyerekek esetén 50% kedvezményt biztosítunk.
A foglalás 30%- os előleg kifizetése esetén lép érvénybe.
Bővebb információkkal a 0756-093926-os telefszámon, vagy az office@petofipanzio.ro email címen szolgálunk.

Szilveszter 2013
Itt van az újév itt van újra
borok, virslik vigadóra!
Elő a nagy ünnepi lakomát a jövőév már vár.
Szeretettel várjuk, hogy töltse a Deság Villában az Új év várás időszakát, mesés
környezetben, fenyvesek ölelésében meghitt hangulatban.

December 29-től január 1-ig
4 nap/ 3 éjszaka
50 EURO/ fő/ nap (több, mint 20 személy)
55 EURO/ fő/ nap (kevesebb, mint 20
személy)
A csomag tartalmaz:
Welcome drink
Szállás a Deság Villában
Félpanziós ellátás: bőséges reggeli és
három fogásos estebéd
Bőséges ünnepi vacsora ház borával és
pezsgővel
Meglepetések
Szauna használata
Fitnesz- és játékterem használata
Kirándulás Madarasi Hargitára (20
személy esetén)

-

December 29-től Január 1-ig
4 nap /3 éjszaka
54 EURO/ fő/ nap
A csomag 30 személy esetén érvényes

A csomag tartalmaz:
Welcome drink
Szállás a Deság Villában
Félpanziós ellátás: bőséges reggeli és
három fogásos estebéd
Disznó vágás – disznótoros vacsora
Szilveszteri ünnepi vacsora
Meglepetések
Szauna használata
Fitnesz- és játékterem használata
Kirándulás Madarasi Hargitára (20
személy esetén)
Opcionális:
- jacuzzi
- ebéd
Opcionális programok (csoportok esetén):
- lovasszánózás (12 személyig)
látogatás az ivói Vadasparkba 20 ron/ felnőtt, 10 ron/ gyerek

Panziónkban 12 év alatti gyerekek esetén 50% kedvezményt biztosítunk.
A foglalás 30%- os előleg kifizetése esetén lép érvénybe.
Bővebb információkkal a 0756-093926-os telefszámon, vagy az office@desagvilla.ro e-mail
címen szolgálunk.

