Pensiunea Hermannstadt va invita sa petreceti un sejur de 3 sau 4 nopti intr-o ambianta placuta in
cadrul pensiunii noastre care va poate pune la dispozitie un numar de 8 camere duble matrimoniale
si 2 camere triple ( 1 pat matrimonial si 1 separat) , aproape de centrul istoric al Sibiului (500 metri)
unde veti putea avea posibilitatea sa participati la spectacolele oferite la cumpana dintre ani (20182019) de Primaria Municipiului Sibiu .
Aceste camera se inchiriaza pentru un singur grup (10 camere- 22 persoane )iar in acest caz grupul
va putea dispune de bucatarie ( plita electrica , cuptor microunde) , sala de mese spatioasa , gratar in
curtea exterioara.
Perioada sejurului este de minim 3 nopti si ramane ramane la alegerea d-voastra s-o alegeti in
perioada (28.12.2018-02.01.2019)
Pretul total pentru sejur de 3 nopti este de 9.900 lei pentru camerele inchiriate (pret/persoana/zi-150
lei daca sunt 22 persoane ,iar daca numarul de persoane este mai mic pretul ramane acelasi. Pentru
un numar mai mare de persoane se pot creea paturi suplimentare confortabile la pret de 150lei/
loc/persoana/zi.
Pretul total pentru sejur de 4 nopti este 13.200lei.
Pentru rezervarea celor 10 camere se percepe un avans de 50% din valoarea totala.
Restul se va achita la momentul cazarii.
De asemenea,pensiunea noastra mai dispune de inca 2 camere la standard superior 3-4 stele la
pretul de 260lei/zi/camera dubla twin si 8 camera dubla matrimoniala la pretul de 260lei/zi/camera
dubla unde la fel se pot creea paturi suplimentare confortabile la pretul de 130lei/persoana/zi care
se ofera pe minim 3 zile in perioada revelionului ( 29.12.2018-2.01.2019)
Plata pentru camerele individuale se face integral pentru toata perioada.
Pentru ofertele de revelion, rezervari individuale si alte informatii va rugam sa sunati la
0744542405/0757935347
Va asteptam cu drag
Pensiunea Hermannstadt Sibiu.
Check in dupa ora 16:00, check out pana la ora 10:30.
Pe perioada sejurului de revelion nu se ofera mic dejun.

