
Pentru noi românii, Paștele reprezintă una dintre cele mai

importante sărbători creștine. Dar știm, de asemenea, că

aceasta este o perioadă agitată în care doriți să uitați de

toate grijile, să vă relaxați și să vă destindeți alături de cei

dragi. Dorim să vă sărim în ajutor și de aceea, vă prezentăm

oferta noastră specială pentru toate cele 5 vile din

Complexul Crăiasa Munților. Astfel încât să vă puteți bucura

de o vacanță de neuitat



la fel de bine ca acasa

la fel de bine ca acasa

Crăiasa 1 

- 3 nopți de cazare în cameră dublă -2700 lei
*Etajele renovate anul acesta

- 3 nopți de cazare în cameră dublă -2500 lei

Apartament 2 persoane - 3 nopți - 3200 lei

Prețurile includ masa festivă de Paște,

demipensiune, program special de Paște,

muzica live, mâncare tradițională

- 3 nopți de cazare în cameră dublă -2800 lei

Prețurile includ masa festivă de Paște,

demipensiune, program special de Paște,

muzica live, mâncare tradițională

Crăiasa 3 



la fel de bine ca acasa

4 camere duble dotate cu TV și minibar, sală

de ședințe, terasă exterioară, grătar exterior și

parcare proprie

 

3 nopți de cazare/cameră dublă -2700 lei

3 nopți de cazare în cameră dublă -2300 lei

 

Prețurile includ masa festivă de Paște,

demipensiune, program special de Paște,

muzica live, mâncare tradițională

 

 

la fel de bine ca acasa

la fel de bine ca acasa

Crăiasa 4 

Se închiriază toată vila -  3 camere, 3 super

apartamente, living şi bucătărie - 11000 lei

 

Prețurile includ masa festivă de Paște,

demipensiune, program special de Paște,

muzica live, mâncare tradițională

Crăiasa 5 

Vila Lucica

*Nu include mâncarea
8000 lei - închirierea integrală a vilei



la fel de bine ca acasa
Copiii de până în 5 ani beneficiază de gratuitate, fără pat

suplimentar. Patul suplimentar este taxat cu 250 de lei.

Copiii cu vârste cuprinse între 5-12 ani plătesc 400 de lei.

Copiii cu vârste cuprinse între 12-15 ani plătesc 600 de lei.

Copiii cu vârste cuprinse între 15-18 ani plătesc 60% din

prețul pentru adulți. iar pentru adultul din camera triplă se

achită 80% din pachet. 

Vă așteptăm cu drag la Crăiasa Munților!

Pentru detalii și rezervări ne puteți contacta la numărul

 +40 745 338 949 sau pe www.craiasa-muntilor.ro

Crăiasa Munților


