Bassen Pension
GA Z ETA DE L A

Valabilă pentru perioada

1 ianuarie 2018 – 31 decembrie 2018

‘’Esența fericirii constă în: a face ceva, a îndrăgi ceva și a spera în ceva.”
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5 ZILE DE TRATAMENT
LA BASSEN
Pachetul cuprinde: 5 nopţi de cazare cu mic

dejun, tratament în cuantum de 55 lei/pers/zi
– timp de 5 zile în cadrul Complexului Balnear Expro situat la o distanţă de cca 7-10 min. de mers pe jos sau 2-3 min. de mers cu maşina.
Supliment demipensiune (prânz sau cină): 35 lei/pers/zi.
Supliment pensiune completă: 60 lei/pers/zi.
Supliment cameră single: 250 lei.
Condiții: intrare duminică (pentru a putea fi efectuate zilele de tratament). Pentru perioade mai lungi de tratament se pot face multipli
de astfel de pachete sau se poate solicita o ofertă separată. Preț copii:
până la 5 ani = gratuit, între 5-14 ani = 180 lei/copil/pachet, > 14 ani
= tarif integral.
Preţ Extrasezon: (01.01-14.06; 16.09-31.12): 575 lei/pachet/loc în
cameră dublă
Preț Sezon (15.06-15.09): 675 lei/pachet/loc în cameră dublă

5 ZILE
DE RELAXARE
LA BASSEN
Pachetul cuprinde: 5 nopți de cazare cu mic dejun, acces la facilitățile
pensiunii (grădină, minipiscină), posibilități biking, trekking, tir cu
arcul, vizite la bisericile săsești.
Supliment demipensiune (prânz sau cină): 35 lei/pers/zi.
Supliment pensiune completă: 60 lei/pers/zi.
Supliment single: 250 lei/pachet.
Preț copii: până la 5 ani = gratuit,
între 5-14 ani = 180 lei/copil/pachet, > 14 ani = tarif integral.
Preț 290 lei/pachet/loc în cameră dublă.
Preţ Extrasezon (01.01-14.06; 16.09-31.12):
300 lei/pachet/loc în cameră dublă
Preț Sezon (15.06-15.09): 400 lei/pachet/loc în cameră dublă

Descoperă Viața la Țară
Pachetul cuprinde: 2 nopţi de cazare cu mic dejun

• Ziua 1: primire tradițională, cunoașterea gospodăriei, cină
• Ziua 2: mic dejun, relaxare în gospodărie, facem cel mai bun
prânz împreună, excursie în pădure/ plimbare cu bicicletele,
cină tradițională.
• Ziua 3: mic dejun, rămas bun
Preț copii: până la 5 ani = gratuit, între 5-14 ani = 150 lei/copil/pachet, > 14 ani = tarif integral. Supliment single: 100
lei. Preţ Extrasezon (01.01-14.06; 16.09-31.12): 260 lei/pachet/loc în cameră dublă; Preț Sezon (15.06-15.09): 285
lei/pachet/loc în cameră dublă
Dă like paginii noastre de Facebook, pune un
comentariu şi dă un share la ultimul program
postat de noi şi obţii instant 10% discount la
oricare pachet turistic din oferta noastră!

TURUL CICLIST
AL BISERICILOR
SĂSEŞTI DIN BAZNA,
BOIAN ŞI VELŢ

Sfintele Paști
Perioada: 06.04.2018 – 09.04.2018 (3 nopţi)
Pachetul cuprinde:
• Ziua 1 (vineri): primire tradiţională, cina de bun venit, participare la slujba de Denii.
• Ziua 2 (sâmbătă): mic dejun, prânz haiducesc, tir cu arcul,
cină tradiţională, participare la slujba de Înviere.
• Ziua 3 (duminică): mic dejun, prânz de Paşti, relaxare şi
plimbări în staţiune, cină festivă
• Ziua 4 (luni): mic dejun, rămas-bun, plecarea participanţilor.
Supliment single: 150 de lei
Preţ copii: până la 5 ani = gratuit, între 5-14 ani = 350 lei/copil/pachet, > 14 ani = tarif integral
Preţ: 645 lei/pachet/loc în cameră dublă

PERIOADE CU DISCOUNT
Pentru anumite perioade există discount-uri speciale:
• 8 martie 2018: Pentru toate doamnele şi domnişoarele,
reducere 10% din tariful de cazare
• 23 aprilie 2018: Pentru toţi sărbătoriţii de Sf. Gheorghe,
reducere 10% din tariful de cazare
• 26 octombrie 2018: Pentru toţi sărbătoriţii de Sf.
Dumitru, reducere 10% din tariful de cazare
• 30 noiembrie 2018: Pentru toţi sărbătoriţii de Sf. Andrei,
reducere de 10% din tariful de cazare.
• 6 Decembrie 2018: Pentru toţi sărbătoriţii de Sf. Nicolae,
reducere de 10% din tariful de cazare.

PERIOADA
Pachetul se adreseaMAIză celor ce doresc să
SEPTEMBRIE
cunoască trei dintre bisericile săseşti
din zonă dar care, în acelaşi timp, sunt iubitori de ciclism,
mişcare şi aventură. Pachetul cuprinde: 2 nopţi de cazare (loc în
cameră dublă), demipensiune
(mic dejun şi cină), închiriere biciclete şi echipament, harta traseului. Supliment single: 80 lei/pachet. Preţ: 270 lei/pachet/ loc în
cameră dublă.

Turiştii au acces la toate
facilităţile pensiunii
(minipiscină în aer liber,
grătar, grădină, loc de joacă pentru copii, filigorie)

Weekend-ul gastronomic
Vino să descoperi bucătăria tradiţională ardelenească, o
cultură gastronomică unică în ţară, fiind o combinaţie armonioasă a elementelor
distincte ce dau gustul
autentic.
Nu uita! În Ardeal se mănâncă bine, iar mâncarea
se prepară cu răbdare şi
suflet ca o reflecţie a portretului ţăranului de aici,
cel neschimbat de vremuri.
Pachetul cuprinde:
• Ziua 1: bun venit tradiţional, cină ardelenească, cazare.
• Ziua 2: vizită la biserica săsească din localitate, cunoaşterea localităţii, prânz cu preparate locale, relaxare în liniştea zonei, cină săsească, cazare.
Supliment single: 80 lei
Preţ copii: până la 5 ani = gratuit, între 5-14 ani = 160 lei, >
14 ani = tarif integral
Preţ Extrasezon (01.01-14.06; 16.09-31.12): 320 lei/pachet/loc în cameră dublă
Preț Sezon (15.06-15.09): 360 lei/pachet/loc în cameră
dublă

Pachet 1 Mai
Program:
27.04.2018 (vineri): cazare, bun venit tradiţional, cină de bun
venit
28.04.2018 (sâmbătă): cazare, mic dejun, prânz haiducesc,
cină tradiţională
29.04.2018 (duminică): cazare, mic dejun, prânz, vizită la Biserica săsească din sat, cină festivă cu foc de tabară
30.04.2018 (luni): cazare, mic dejun, drumeţie în zonă, cina
“a la 1 Mai”.
01.05.2018 (marţi): mic dejun, plecarea participanţilor.
Supliment single: 120 lei.
Preț copii: până la 5 ani = gratuit, între 5-14 ani = 320 lei/
copil/pachet, > 14 ani = tarif integral
Preţ: 640 lei/pachet/loc în cameră dublă.

Weekend săsesc

Pachetul cuprinde:
• 2 nopți de cazare
• primire tradițională ca în Ardeal
• cină săsească
• prânz tradițional și cină festivă - sâmbătă
• vizită la biserica săsească din localitate
• relaxare sau programe active (drumeție, biciclete)
• distracție, joc și voie bună
Supliment single: 110 lei
Preț copii: până la 5 ani = gratuit, între 5-14 ani = 160 ei/
copil/pachet, > 14 ani = tarif integral
Preţ Extrasezon (01.01-14.06; 16.09-31.12): 290 lei/pachet/loc în cameră dublă
Preț Sezon (15.06-15.09): 340 lei/pachet/loc în cameră
dublă

Pachet “Zacuscă şi murături”
Program:
• Ziua 1: cazare, cina legumelor.
• Ziua 2: cazare, mic dejun, facem
cele mai bune lucruri împreună în
gospodărie, prânz, cină tradiţională
• Ziua 3: mic dejun, plecarea
participanţilor.
Supliment single: 100 lei
Preț copii: până la 5 ani = gratuit,
între 5-14 ani = 160 lei/copil/pachet,
> 14 ani = tarif integral
Preţ: 280 lei/pachet/loc în cameră
dublă.

Sfintele Rusalii

Program:
25.05.2018 (vineri): cazare, bun venit tradițional, cina de
bun venit
26.05.2018 (sâmbată): cazare, mic dejun, prânz haiducesc,
jocuri de haiduci în pădure, cină ca la mama acasă
27.05.2018(duminică): cazare, mic dejun, participare la
Slujba de Rusalii, prânz tradițional, program de relaxare,
cină festivă
28.05.2018 (luni): mic dejun, plecarea participanților.
Supliment single: 120 lei
Preț copii: până la 5 ani = gratuit, între 5-14 ani = 350 Lei/
copil/pachet, > 14 ani = tarif integral
Preţ: 600 lei/pachet/loc în cameră dublă.
Oferte
trăznite

PLIVEȘTE UN STRAT ȘI AI CINA GRATIS

Vrei să ne ajuți la muncile gospodărești? Noi încercăm să te răsplătim.
Prestezi două ore de muncă în folosul pensiunii (plivești straturi, ajuți
la animale, în grădină) și primești cina gratis în seara respectivă. Pentru a beneficia de acest program trebuie să te înscrii cu o zi înainte iar
hangiul să-ți desemneze sectorul de muncă. În acest mod poți cunoaște
activitățile tradiționale de la țară și să-ți petreci timpul în modul cel mai
ecologic în mijlocul naturii. Te așteptăm cu drag.

Oferte
trăznite

ÎŢI PLĂTEŞTI BURTA

Ofertă valabilă în anumite weekend-uri – pentru detalii vizitati site-ul.
În cadrul acestei oferte prețul se calculează în felul următor: 1 cm = 1
leu, respectiv prețul camerei este circumferința burții domnului x 1 leu
= pretul camerei / noapte.

Oferte
trăznite

PROMOVĂM MIŞCAREA!

Pedalează 50 km sau fă o drumeţie de 15 km pe zi şi primeşti o cină gratis. Ofertă valabilă în perioadele marcate special în acest sens în pensiune.

Oferte
trăznite

ÎŢI PLACE FOTOGRAFIA?

Dacă prezinţi o fotografie “artistică” din pensiune şi o postezi pe pagina noastră de Facebook poţi avea o ciorbă gratis. Ofertă valabilă pentru
oaspeții cazaţi.

Oferte
trăznite

HRĂNEŞTE ANIMALELE!

Dacă pe parcursul şederii, copilul tău hrăneşte animalele, beneficiază de
o după masă de tir cu arcul gratis.

Oferte
trăznite

WE LOVE FACEBOOK/AI GAZETA?

Dacă dai like, review & check-in cu poză la Bassen Pension, ai un voucher de 15 lei, pe care poţi să îl foloseşti la următoarea cazare. Sau vino
cu acest număr al gazetei la noi şi vei primi un voucher în valoare 15
RON pe care îl poţi utiliza la următoarea cazare la Bassen Pension.

TARIFE PENSIUNE:

Casa
Bunicii
Căsuțele
din povești

01.01.2018 - 30.04.2018:
01.05.2018 - 14.06.2018:
15.06.2018 -15.09.2018:
15.09.2018 - 31.12.2018:

130 lei/cameră
150 lei/cameră
200 lei/cameră
130 lei/cameră

01.01.2018 - 30.04.2018:
01.05.2018 - 14.06.2018:
15.06.2018 -15.09.2018:
15.09.2018 - 31.10.2018:

sunt închise
130 lei/cameră
170 lei/cameră
120 lei/cameră

Cameră dublă frumoasă
și cochetă, preţ în care
drumeţii au și un mic dejun
care să le ţină până la prânz.

Pentru mai multe detalii
vă invităm să consultați
site-ul nostru la adresa
www.bassen.ro

Concurs
I like
Bassen
Pension.

Lipeşte stickerul cu I like Bassen
Pension pe maşină sau pe bicicleta
ta. Trimite-ne datele tale de contact şi o imagine cu locul unde ai
lipit acest sticker şi intri automat
în concursul pentru o vacanţă de o
săptămână la Bassen Pension. Detalii despre regulamentul concursului în pensiune sau pe pagina
noastră de Facebook.

Oferta
Long Stay
Se acordă 10% discount faţă
de tariful standard pentru
şederi mai mari de 6 nopţi.

Rețeta
recomandată

“Minciunele”

3 gălbenuşuri de ouă plus 2 ouă, 2
linguri zahăr, jumătate de cană de
smântână plus rom, se lucrează cu
făină un aluat potrivit, se întinde,
se taie dreptunghiuri, la mijloc se
crestează de 2 cm, se trage un capăt prin crestătură, până în cealaltă parte. Se frig în untură fierbinte.
Se presară cu zahăr.

Citește
o carte
Copilul tău citește o carte
cât timp e la noi și îi oferim
o după masă de tir cu arcul
gratis.

Backpacker
friendly
Călătorești cu rucsacul în
spate și dormi în cort și
cauți un loc de campare?
Grădina noastră
poate
fi locul ideal unde săți petreci câteva nopți în
mijlocul naturii având tot
confortul unui camping.
Pentru informații vizitează
site-ul nostru sau sună-ne.

Enduro
friendly
Eşti împătimit ATV, enduro și supermoto? Atunci
Bassen Pension este locul potrivit pentru tine.
În plus, curtea generoasă,
poate adăposti în siguranţă motocicleta sau ATV-ul
tău.

Bassen
Pension

Bazna 237
tel: 0269-850375,
tel: 0746-240506
rezervari@bassen.ro
web: www.bassen.ro

