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Crăciun cu atmosferă de poveste la poalele muntelui

Hotel Draga Maria *** Predeal 

23.12.2021 - 27.12.2021 - 4 nopţi/5 zile

1250 RON/PERS în cameră la mansardă

1350 RON/PERS în cameră standard fără balcon

1450 RON/PERS în cameră standard cu balcon

Reducere early boking - 10% din tarifele afișate 

pentru rezervare şi plată integrală până la data de 20.10.2021

Vă  invităm  să  petreceți  Crăciunul  alături  de  noi  într-un  cadru  special,  în  atmosferă  de
sărbătoare.  Veți fi întâmpinați de gazdele noastre cu voie bună și preparate tradiționale.

Predeal, statiune montana de schi situata la 1100 m altitudine, se deschide privirilor ca o 
splendida panorama spre vaile Timisului si Prahovei, spre peisajul muntilor Bucegi, 
Postavarul si Piatra Mare.

Ziua 1 - 23 decembrie  

Bine ați venit!

● 16:00 Întâmpinarea oaspeților cu preparate și băuturi tradiționale
● 18:30 Cină  – se vor servi preparate tradiționale de dulce și de post

Ziua 2 - 24 decembrie 

● 08:30 – 10:00 Mic dejun bufet
● Într-un cadru special și având gustările aproape, împodobim bradul de Crăciun
● Ne bucurăm împreună de venirea lui Moș Crăciun!
● 19:00 Cina festivă de Ajun: pomana porcului, bucate tradiționale gătite cu drag pentru

oaspeții noștri

Ziua 3 – 25 decembrie

● 08:30 – 10:00 Mic dejun bufet
● „Hai  afară  la  zăpadă”  -   cei  mari  și  cei  mici  se  vor  bucura  de  „Săniuș”,  „Marea

bulgăreală”, „Cel mai frumos om de zăpadă” 
● Doritorii pot participa la slujba de Crăciun la Mănăstirea Predeal
● 19:00 Cina festivă de Crăciun împănată de preparate  tradiționale, acompaniată de

colinde și muzică de petrecere.

Ziua 4 – 26 decembrie

● 08:30 – 10:00 Mic dejun bufet
● Iubitorii sporturilor de iarna și nu numai pot petrece timp la pârtia Clabucet (sănius,

schi, snowbord etc)
● Ciubărul cu apă fierbinte din locaţia noastră vă aşteaptă să-l încercaţi
● 19:00 Cină tradiţională
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Ziua 5 – 27 decembrie

● 08:30 – 10:00 Mic dejun bufet

Cu regret ne luăm la revedere și să ne vedem cu bine anul ce urmează!

Tariful include:

● 4 nopți de cazare 
● Demipensiune: mic dejun bufet, cină  : 2 cine festive (  Ajun si  Crăciun) și   2 cine

tradiționale
● Băuturile (apă, cafea, ceai, afinată/visinata, țuică, vinul casei) sunt incluse în cadrul

meselor festive specificate în program 
● Vizita lui Moș Crăciun și surprize pentru cei mici și cei mari

Tariful nu include:
● mesele de prânz
● băuturile din afara meselor festive
● accesul la ciubar
● alte activități opționale

Preparatele de bază sunt mâncăruri tradiționale și specialități: preparate din carne (pui,
porc),  deserturi  specifice  zonei,  dar  și  speciale:  gătite  doar  în  restaurantul  hotelului
nostru. 

Condiții de rezervare: 

● Rezervarea presupune plata a 50% din sumă, iar diferența va fi achitată până  la
01.12.2021.

● Anularea este gratuită până la data de 15.11.2021
● Copiii de până la 6 ani beneficiază de gratuitate (fără pat sau masă)
● Copiii cu vârsta cuprinsă între  6 și 14 ani plătesc tariful de  500 RON (include pat și

masă)
● Tarifele pentru copii sunt valabile pentru cazare în cameră cu 2 adulți
● Al treilea adult în cameră plătește tariful integral

Sugestii de petrecere a timpului liber, în funcție de condițiile de vreme:

● Vizită la Mănăstirea Predeal
● Practicarea sporturilor de iarnă (ski, snowboard) sau săniuș pe pârtia Clabucet 
● Scoala de schi 3 zile intensiv
● Fun Park Trei Brazi
● Inchiriere/plimare agrement ATV
● Echitaţie Raşnov

*Costurile activităților opționale nu sunt incluse în prețul pachetului.

Vă așteptăm cu drag să ne bucurăm împreună de un Crăciun magic!
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