
 

  REVELION 2020 

30 Decembrie 2019 – 02 Ianuarie 2020 

 

 La cumpana dintre ani toata lumea rade, canta si danseaza. 

Bucuria succesului, ganduri de bine si de frumos, promisiuni, angajamente, urari entuziaste si 

multa fericire  plutesc peste tot in aer. 
 

 

 3 nopţi de cazare şi 3 festine de mic dejun 

 Cina de Bun venit in Bucovina ! 

 Masa festivă din noaptea de Revelion  cu atmosfera intretinuta de un DJ 

 Cină şi spectacol cu tradiţii de Anul Nou 

 

Tipul camerei 

 

Pret Euro / Adult / Loc 

Camera dublă de CONFORT  

 CALIMERA, CALISPERA, TERRA, ROMANTICA, BELVEDERE, 

IDILE, YANG şi CAMERON , BUTTERFLY  si TRADITIONAL 

             390 Eur /loc in dubla 

Camera dublă de LUX 

BAMBOO, LOVE STORY, CAMINANTE, WAIKIKI şi JOCKER 

             420 Eur /loc in dubla 

 

Apartamentul    RUSTIK 

 

435 Eur /loc in apart 

 Copiii pana la 4 ani, fără pat individual 
 

 Copiii 5-13 ani,pat individual, mic dejun si ½ cina 
 

 A 3-a , a 4-a persoana in apartament sau dubla   

GRATUIT 

180 Eur/  copil 

70% din tarif adult  

  

 

 

** Toate camerele DUBLE de LUX au regimul "ADULTS  ONLY" (nu se pot caza copii sau  bebelusi) 

* Camere in regim SINGLE nu sunt disponibile.  

 Meniul cinelor festive include  bauturi  alcoolice  si  nealcoolice      

 

 

 

 Pentru descrierea  camerelor, va rugam accesati http://www.lucy.ro/despre-noi.php#hotel_jos 

 Disponibilitatea  se poate verifica accesand  http://www.lucy.ro/lista_ocupare.php?month=12_2019 

http://www.lucy.ro/despre-noi.php#hotel_jos
http://www.lucy.ro/lista_ocupare.php?month=12_2019


 

 

 

CONDITII DE REZERVARE : 

-  50 % Avans în 5 zile de la rezervarea FERMA 

- Diferenţa de plată până la 01 Decembrie 2019 

 

 

 De mai ramane ceva timp: 

Urcati cu telescaunul pe Partia Soimul, privelistea face toti banii!  

Coborati pe schiuri cat va tin picioarele, noi ne ingrijim de vinul fiert. 

Treceti puntea suspedata si inotati cateva ore la Piscina Olimpica. Seara rezervati-o 

pentru patinoar. 

Ah, uitam! Lectia de istorie: un tur de manastiri.  In decorul alb, ele par desprinse dintr-

un album  de arta. 

 


