Sindicatul Libertatea Căi Ferate Cluj
Telefon: 0264431090
Telefon CFR: 123708

OFERTA LITORAL 2020
Staţiunea Saturn, Str. GREENPORT, NR.19B – Vilele din satul de vacanta Dunarea
(fostele vile Astra)
Vă oferim un sejur la mare în staţiunea Saturn – sat de vacanţă Dunărea, cazare in 3 vile situate la
100 metri de plajă. Cele trei vilele dispun de 10 camere fiecare (5 la parter si 5 la etaj).
In anul 2019 au trecut printr-un lung si amanuntit proces de renovare si modernizare, dispun acum
de frigidere cu congelator noi, televizoare LED de 80 cm diagonala. Fiecare camera detine terasa sau
balcon propriu in suprafata de aprox 6 mp dotate cu masa si scaune si iluminate cu lampi cu senzori de
miscare, totul pentru confortul viitorilor oaspeti.
SEJUR 7 NOPȚI / CAMERA 2 PATURI - ÎNCEPÂND DE LA 1400 LEI
Sunt oferite următoarele:
• Cazare în vilă – 7 nopţi în camere cu două paturi, grup sanitar propriu, frigider şi televizor. Se
asigură curăţenia.
• Servicii de masă: se asigura la unitatea „Papa Ilie” în regim de pensiune completă (3 mese pe zi).
Valoarea mesei este de 385 lei/sejur/persoană.
• Sejurul se vinde cu servicii de masa.
Seria

Ieşire

Intrare

Tarif cazare cameră + masă
pentru 2 persoane

MINI – VACANTA DE 1-3 MAI (3 nopti)
1

30 aprilie 2020

3 mai 2020

600

SEZONUL DE VARA 2020 (7 nopti)
2

09-iun.-20

16-iun.-20

1,400

3

16-iun.-20

23-iun.-20

1,400

4

23-iun.-20

30-iun.-20

1,470

5

30-iun.-20

07-iul.-20

1,610

6

07-iul.-20

14-iul.-20

1,750

7

14-iul.-20

21-iul.-20

1,820

8

21-iul.-20

28-iul.-20

1,960

9

28-iul.-20

04-aug.-20

1,960

10

04-aug.-20

11-aug.-20

1,960

11

11-aug.-20

18-aug.-20

1,960

12

18-aug.-20

25-aug.-20

1,820

13

25-aug.-20

01-sept.-20

1,610

14

01-sept.-20

08-sept.-20

1,540

15

08-sept.-20

15-sept.-20

1,400

Cazarea începe cu ora 12,00 a zilei de intrare şi se termină cel mai târziu la ora 10,00 a zilei de
ieşire. Sunt acceptaţi în cameră maxim 2 adulţi + 2 copii. Minori 0-12 ani, gratuit fara pat suplimentar.
Pentru copiii intre 12-18 ani se sigura un singur pat suplimentar, lenjerie si prosoape. Taxa pentru pat
suplimentar este dede 15 lei/zi. Biletul este netransmisibil. Daunele provocate de turişti vor fi suportate
de aceştia. Sejurul incepe cu masa de cina.
Se acorda reducere de 20% pentru sezlonguri si umbrele pe plaja ADRAS.
Rezervarile se pot face la telefoanele 0264 431090; CFR123708. Rezervarile confirmate sunt
valabile timp de 7 zile. Biletul şi factura se vor ridica de la sediul sindicatului din Cluj Napoca
str.Dorobanţilor nr.21 ap.10.

