
Oferta PASTE
(30Aprilie  intrare)
289 Euro/persoana, pachetul include:
4 nopti cazare un adult in camera dubla
Demipensiune (mic dejun + cina, meniu bazat pe preparate pescaresti sau fructe de mare)
Pranz Festiv de Paste (platou rece:drob miel, cozonac, oua rosii, telemea, rosii,ceapa verde, ciorba
miel, friptura de miel cu garnitura de cartofi cu rozmarin, 0,5LVin Buduresca, 0,75L apa minerala/plata
incluse)
Transfer Murighiol - Sfantu Gheorghe 13:30 de la parcarea STAR 2000 / RETUR Sfantu Gheorghe-
Murighiol 10:30 de la ponton DELTA MARINA
Excursie Laguna SAHALIN
Acces la zona de entertainment inclusa ( carti de joc, table, sah, dartz, rummy)
Loc de joaca copii Indoor/Outdoor
Mentiuni 
* Camera single 390 Euro/pachet
* Tarifele nu includ taxa de acces în Delta Dunării, în valoare de 5 Ron/pers/zi
* Cazarea familiei de 2 Adulti+2 copii in camera Family4 – se factureaza suplimentar 38 
Euro/zi/camera
* Pentru transferul cu barca, se va face rezervare cu cel puțin 48h înainte de check-in.
* Alocarea spatiilor de cazare se va face la receptie
* Preturile includ 5% TVA
* Condiţii pentru copii:
- 1 copil între 0 – 2 ani în camera dublă:100% gratuitate la cazare (fără babycot) și 100% gratuitate la 
mic dejun (pătuț babycot 25 Ron / noapte);
- 1 copil între 2 - 7 ani în cameră dublă: 100% gratuitate la cazare (fără pat suplimentar), 19 Euro / zi/  
pat suplimentar; transfer barca rapida tur-retur si pachet mancare (mic dejun+cina) 87Euro/copil
- 1 copil între 7 - 14 ani în cameră dublă: 100% gratuitate la cazare (fără pat suplimentar), 19 Euro / zi/ 
pat suplimentar sau cazare in camera Family; transfer barca rapida tur-retur si pachet mancare (mic 
dejun+cina) 160 Euro

Garantare/plată rezervări
- Garantarea rezervărilor se va efectua prin plata unui avans în valoare de 50% din totalul unui pachet, 
în termen de 7 zile calendaristice de la emiterea facturii proforme emisă de Delta Marina.
- Diferența de 50% se va achita cu cel puțin  14 zile inainte de cazare
- Tarifele includ TVA 5%
- Oferta este valabila in perioada 31.03.2021 – 21.04.2021
office@deltamarina.ro sau rezervari@deltamarina.ro
Tel: 0751 773 333

mailto:rezervari@deltamarina.ro

