Adresa: Matei Basarab nr 88, bloc L116, scara C, ap 27,
interfon 27, SECTOR 3, BUCURESTI
Email: office@easytravel.ro
Telefon fix: 021-230.26.27

Conacul Secuiesc Coltesti / Alba

Descriere Conacul Secuiesc - Coltesti / Alba 4*
Adresa: Sat Colțești, comuna Rîmetea, județul Alba.
Localizare: Conacul Secuiesc se află la 58 de kilometri de Cluj-Napoca, 28 de kilometri de Turda și 23 kilometri de Aiud
si beneficiaza de o locatie speciala, la poalele Pietrei Secuiului si in apropierea Cetatii Coltesti (cunoscuta si drept
Cetatea Trascaului). Inspirat din arhitectura tradițională a zonei Rimetea-Colțești, aflata în patrimoniul cultural
european, Conacul Secuiesc îmbină farmecul trecutului cu cerințele moderne de cazare.
Facilitati: Restaurant cu specific unguresc (100 de locuri), crama, terasa, gradina, loc de joaca din materiale eco pentru
copii, internet wireless gratuit, parcare privata gratuita, inchiriere biciclete.
Dotari camere: Mobilier pictat in stil traditional, TV cu ecran plat, internet wireless, baie proprie cu dus, uscător de păr.

Servicii incluse
Cazare si mic dejun in camera dubla / single.

Servicii neincluse
Transport si orice alte servicii care nu sunt incluse in oferta.

Informatii utile
Demipensiune = Mic Dejun + Pranz sau Cina
Pensiune Completa = Mic dejun + Pranz + Cina
Tarife:
in camera dubla:
- cu demipensiune: 239 lei/persoana
- cu pensiune completa: 279 lei/persoana
in camera single:
- cu demipensiune: 289 lei/persoana
- cu pensiune completa: 329 lei/persoana.

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (25.11.2020 02:10)

Tip proprietate
Pensiune

Tip masa
Mic dejun

Tipuri servicii
Individual
Cazare
Masa

Facilitati proprietate
Wifi
Parcare
Restaurant
Bar

Facilitati camera
Wifi
Tv
Baie privata
Dus
Uscator de par

Tematica
Munti

Oferte Conacul Secuiesc - Coltesti / Alba 4*
Tip oferta
per noapte

Perioada
04.03.2020 - 18.12.2020

229.00 RON
1 adult

Camera single
per noapte

Pret

04.03.2020 - 18.12.2020

Camera dubla

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (25.11.2020 02:10)

358.00 RON
2 adulti

