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Paste - Hotel Tisa
Baile Olanesti (VL), Romania

Descriere Paste - Hotel Tisa 3*, Baile Olanesti (VL), Romania
Hotelul Tisa se află în orașul balnear Băile Olănești și are piscină interioară, centru de fitness și cadă cu hidromasaj, cu
acces gratuit pentru oaspeți. Se oferă Wi-Fi gratuit în zonele publice.
Servicii incluse: cazare cu mic dejun bufet suedez, pranz si cina cu o varianta de meniu, apa, suc, bauturi calde la mic
dejun, apa, vin la pranz si cina.
Mentiuni speciale:
- vineri și sambata se poate opta pentru un meniu de post
- sambata seara dupa masa de cina, fiecare turist va primi un pachet cu preparate tradiționale
- duminica dimineața avem un mic dejun pascal
- duminica la pranz se poate opta pentru meniul special cu miel
- duminica seara avem cina cu meniu festiv (aperitiv, fel principal, desert, apa, bauturi racoritoare, vin, tarie)
Mesele se vor organiza in serii. Rugam clienții sa respecte intocmai orele programate.
Seria 1 (pensiune completa): Mic dejun orele 8.00-8.45, Pranz orele 13.00-13.50, Cina orele 19.00-19.50
Seria 2 (pensiune completa): Mic dejun orele 8.45-9.30, Pranz orele 14.00-14.50, Cina orele 20.00-20.50
Seria 3 (pensiune completa): Mic dejun orele 9.30-10.15, Pranz orele 15.00-15.50, Cina orele 21.00-21.50
Seriile se vor ocupa in ordinea sosirilor la cazare, in limita disponibilitatii.
Pentru pachetul de cazare si pensiune completa, prima masa a pachetului este cina, ultima este pranzul.
Clienții care sosesc mai devreme pot servi panzul in restaurantul hotelului, acesta nu este inclus in pachet.
Duminica vom avea masa cu meniu festiv și muzica ambientala, fara petrecere.
Se va organiza petrecere cu muzica live sau DJ daca reglementarile la momentul respectiv o vor permite.
Parcarea are un numar limitat de locuri și este gratuita in limita locurilor disponibile, pentru autoturismele care nu
gasesc loc in parcarea hotelului, se deconteaza staționarea in parcarea primariei, pe toata perioada sejurului. Cazare
incepand cu ora 16.00, iar eliberarea camerei se face pana la ora 12.00

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (27.05.2022 17:39)

