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OFERTE 1 DECEMBRIE
2018
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29 Noiembrie – Cina si program artistic asigurat de formaţia 
locatiei;
30 Noiembrie – Cina speciala de Sf. Andrei pe acordurile 
Formaţiei Argo.
01 Decembrie – Vă invităm la Expoziţie cu Vanzare de 
Preparate Culinare din Producţie Proprie (vizitatorii vor şi 
aşteptati să participe la degustari de produse şi se vor putea 
bucura de program folkloric asigurat de ansamblul Ducsoara 
din Cărpiniş);

Cină tradițională cu specific românesc și petrecere pe 
acorduri de muzică populară românească.

Tombolă cu premii la care puteți câștiga un weekend 
romantic la Grand Hotel Perlă Ciucasului, plus alte premii!

Persoanele care poartă numele de Andrei şi Andreea vor 
primi din partea asocietaţii un cadou!

Pret pachet 
1 Dec: 4 zile/ 3 nopti 
795 ron / pers
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29 Noiembrie-1 Decembrie
-Prețul pachetului cuprinde cazarea pentru: 
4 zile/3 nopți și mese în regim de pensiune completă (mic dejun, prânz și cină sub formă de bufet suedez), 
-Check începând cu oră 14.00, check out până în oră 11.00 (cel târziu); 
-Rezervările sunt garantate pană la ora 18.00; 
în cazul întârzierilor, vă rugăm să informați 
recepția în scris sau telefonic pentru a evita anularea rezervării; 
-Nu oferim camerele duble în regim single în acestă ofertă. 
-Pentru o rezervare fermă se achita un avans de 50% din prețul pachetului, diferență de preț se va achita 
cel târziu până 25.11.2018.
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OFERTE CRĂCIUN
2018
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Va invită să petreceți 
momente de neuitat 
în atmosfera magică a 
sărbătorilor de iarnă.

Ofertă valabilă în perioada 
21-26.12.2018

- 4 zile/3 nopti - 890 ron/pers
- 5 zile/4 nopti - 1150 ron/pers
- 6 zile/5 nopti - 1350 ron/pers

GRAND HOTEL
PERLA CIUCAŞULUI
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Ofertele mai cuprind
-prețul pachetelor cuprinde cazarea pentru 3, 4 sau 5 nopți și masă în regim de pensiune completă (mic dejun, prânz 
și cină sub formă de bufet suedez), pe perioada 21-26 Decembrie.

În data de 24.12 începând cu oră 14 va invităm la tăierea porcului, prepararea și servirea bucatelor 
tradiționale , program cu lăutari și DJ: 
-Începând de la oră 19 împărțirea cadourilor din partea Moșului; 
-Întâmpinarea colindătorilor în Ajunul Crăciunului; 
-Cină tradițională în Ajunul Crăciunului 
-Noapte specială de Crăciun
-Petrecere 

Informaţii suplimentare:
-Check in începând cu oră 14.00, check out până în oră 11.00 (cel târziu); 
-Rezervările sunt garantate până la oră 18.00; în cazul întârzierilor, vă rugăm să informați recepția în scris sau 
telefonic pentru a evita anularea rezervării; 
-Nu oferim camerele duble în regim single pe perioadă sărbătorilor;
-Pentru o rezervare fermă se achita un avans de 50% din prețul pachetului, diferență de preț se va achita 
cel târziu până 15.12.2018.
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Vă invită să petreceți un Revelion 
de neuitat într-o atmosferă 
magică de poveste! 

GRAND HOTEL
PERLA CIUCAŞULU
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Ofertă valabilă în perioada 28.12-02.01.2019
- 4 zile/3 nopti -1300 ron/pers
- 5 zile/4 nopti -1450 ron/pers
- 6 zile/5 nopti -1699 ron/pers
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28 Decembrie - 2 Ianuarie
-Prețul pachetului cuprinde cazarea pentru: 
3, 4, 5 nopți și mese în regim de pensiune completă (mic dejun, prânz și cină sub formă de bufet suedez), 
-Check începând cu oră 14.00, check out până în oră 11.00 (cel târziu); 
-Rezervările sunt garantate pană la ora 18.00; 
în cazul întârzierilor, vă rugăm să informați 
recepția în scris sau telefonic pentru a evita anularea rezervării; 
-Nu oferim camerele duble în regim single în acestă ofertă. 
-Pentru o rezervare fermă se achita un avans de 50% din prețul pachetului, diferență de preț se va achita 
cel târziu până 22.12.2018.
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GRAND HOTEL PERLA CIUCAŞULUI
Str. Tărlungului, Nr. 110 A, Tărlungeni, Brașov
T: 0040 268 365 600 | M: 0040 758 144 001
office@grandhotel-perlaciucasului.ro
www.grandhotel-perlaciucasului.ro


