PENSIUNEA „VOICU” LOTRIOARA
ROMANIA JUD. SIBIU COM. BOIŢA NR.481 COD 555701
TEL. MOBIL PENSIUNE: 0788 56 85 36; 0741535942;
www.pensiuneavoicu.ro :e-mail: pensiuneavoicu@yahoo.com
CONT: RO 80 RNCB 0227035762990001B.C.R. SIBIU

OFERĂ DE PASTE 2016
perioada 29. 04. - 02 .05. 2016

Pensiunea se compune din două corpuri de clădire la o distanţă de 100 metri,
Corpul I are: -8 camere cu băi proprii cu un număr de pina la 22 locuri din care: 6 cu un
pat dublu si unul sing.; una cu un pat matrimonial,; 1 cu 2 paturi sing. ;
Corpul II are:- 10 camere cu pana la 24 locuri : - 8 camere cu băi proprii cu un număr
maxim de 20 locuri din care: - 4 cu un pat dublu si unul sing.; - 2 cu un pat dublu, - 2 cu 2 paturi
sing.care pot fiunite si 2 camere cu o baie comună cu 4 locuri, ambele cu pat dublu.

În camere cu baie proprie:
- în cameră cu 2 locuri, pretul /persoana pentru:
- cazare demi pensiune si masa festiva……: 160 lei / zi / pers.
- cazare, mic dejun si masa festiva ……... : 130 lei / zi / pers.
- cazare cu mic dejun …………………….. : 90 lei / zi / pers.
- cazare
………………………: 60 lei / zi / pers.
- cazare grup minim 20 persoane ………..: 50 lei / zi / pers.
La rezervare se va achita 50% din valoarea totala,in contul inscris in antet deschis la
B.C.R. iar diferenta poate fi achitata la sosirea in pensiune.
Perioada de sedere este de minimum 2 nopti si va fi stabilit la alegerea fiecarui grup.

Facilităţii:
-

Transportul gratuit pentru minimum 6 persoane de la gara oraşului Tălmaciu
la pensiune şi retur.
 Transportul de la domiciliu la pensiune si retur cu microbuzul pensiunii
( 7locuri ) contra cost 1,80 lei/km.

Administrator,
Constantin VOICU

