Bassen Pension
GA Z ETA DE L A

Valabilă pentru perioada 15 aprilie 2010 - 15 octombrie 2010

‘’Esența fericirii constă în: a face ceva, a îndrăgi ceva și a spera în ceva.”

Editată de Bassen Pension - în spiritul atmosferei tradiționale și a hanurilor de altă dată • Se distribuie gratuit • Mai multe detalii puteți afla la adresa: www.bassen.ro

oFertĂ ŞoC
PlĂteŞti CÂt vrei *

Ofertă valabilă în weekend-urile:
14-16.05, 11-13.06, 10-12.09, 1-3.10,
sau în următoarele perioade:
17-21.05, 1-3.06, 20-24.09.
* Funcţie de cât de mult îţi plac serviciile noastre
plăteşti cât vrei între următoarele grile:
- Cazare între 85 şi 120 lei/noapte/cameră dublă
cu mic dejun;
- Cazare cu demipensiune între 120 şi 170 lei/
noapte/cameră dublă.
Pentru această ofertă sunt deschise doar
două camere pentru fiecare dintre perioadele
menţionate.

Oferta hanului

WeekenD aDventure

WeekenD FranCeZ

tarife pensiune:
15.04 - 31.05 şi 16.09 - 15.10:
01.06 - 15.09:

100 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

PerioaDe Cu DisCount
Pentru anumite perioade există anumite discount-uri
speciale:
21 mai 2010
Pentru toţi sărbătoriţii de Constantin şi Elena - reducere
15% din tariful de cazare.
20 iulie 2010
Pentru toţi sărbătoriţii de Sf. Ilie – reducere 10% din
tariful de cazare.
23 august 2010
Pentru toţi cei ce se cazează în această zi şi cunosc o
strofă dintr-un cântec patriotic de altă dată – reducere
10% din tariful de cazare.
8 septembrie 2010
Pentru toţi sărbătoriţii acestei zile – reducere 10% din
tariful de cazare.
Turiştii au acces la toate facilităţile pensiunii
(saună, saună cu miere, grătar, grădină,
loc de joacă pentru copii)

Perioada: 7-9.05
Pachetul cuprinde: 2 nopţi de
cazare, pensiune completă cu
meniuri în stil francez, relaxare,
iar sâmbăta seara petrecere a
la Moulin Rouge. Sunt invitaţi
atât turiştii români cât şi turiştii
francezi.
Supliment single: 90 lei/pachet.
Preţ: 230 lei/pers/pachet.
WeekenD-ul CoPiilor
Perioada: 28-30.05
Pachetul cuprinde 2 nopţi de
cazare pentru 2 adulţi şi
1 copil (până în 14 ani), masă
demipensiune, activităţi tematice
pentru copii (face painting,
iniţiere în tir cu arcul, traseu de
trekking, activităţi de aventură şi
iniţiere în supravieţuire).
Preţ pachet: 390 lei/pachet
(2 adulti + 1 copil).
Supliment pentru al doilea copil:
70 lei/copil/pachet.
WeekenD-ul
maratonului meDieval
Perioada: 18-20.06
Pachetul se adresează cicliştilor
care doresc să participle la
Maratonul Medieval dar în acelaşi
timp vor să aibe condiţii optime
de cazare şi masă.
Pachetul cuprinde: 2 nopţi de
cazare cu demipensiune (mic
dejun + cină), posibilitatea
de curăţire a echipamentului
postconcurs, detalii legate de
traseu, starea vremii înainte de
plecare.
Supliment single: 90 lei/pachet.
Preţ: 170 lei/pers/pachet.
WeekenD romantiC
Perioade: 25-27.06; 16-18.07
Pachetul cuprinde 2 nopţi de
cazare, masă pensiune completă,
cină romantică în grădină, cameră
decorată în spiritul programului.
Preţ: 480 lei/pachet (pentru
2 persoane).
Supliment single: 180 lei/pachet.

1 mai
Perioada: 30.04-02.05
Pachetul cuprinde: 2 nopţi de
cazare, primire tradiţională,
cină tradiţională săsească
(ciolan săsesc cu varză şi
fasole, o cană cu vin), Prânz
Haiducesc - ieşire cu căruţele
în împrejurimi cu un prânz
în aer liber, tir cu arcul,
cină festivă cu foc de tabără
(gustare tradiţională, Platou
săsesc, o cană cu vin), muzică,
karaoke şi distracţie de 1 mai
Preţ: 290 lei/pers/loc în
cameră dublă.
Supliment single: 90 lei.

Perioade:
9-11.07; 30.07-01.08; 3-5.09
Pachetul cuprinde: 2 nopţi de
cazare, masă – demipensiune,
activităţi (tir cu arcul, drumeţie
prin pădure, o oră de bicicletă),
vizită la biserica săsească din
localitate.
Supliment single: 90 lei/pachet.
Preţ: 200 lei/pers/pachet.
WeekenD sĂsesC
Perioada:
06-08.08; 20-22.08; 17-19.09
Pachetul cuprinde: 2 nopţi de
cazare, bun venit tradiţional, cină
săsească, prânz tradiţional şi cină
festivă, vizită la biserica săsească
din Bazna.
Supliment single: 90 lei/pachet.
Preţ: 250 lei/pers/pachet.

PaChet De relaXare

WeekenD-ul De sFÂnta
maria

Pachetul cuprinde: 5 nopţi
de cazare cu mic dejun,
acces la facilităţile pensiunii
(saună, grădină, minipiscină),
posibilitatea de biking sau
trekking.
Suppliment demipensiune
(prânz sau cină): 30 lei/pers/zi.
Supliment pensiune
completă: 55 lei/pers/zi.
Supliment single: 200 lei/
pachet.
Restricţii: intrare duminică.
Preţ: 275 lei/pers/loc în
cameră dublă.

Perioada: 13-15.08
Pachetul se adresează celor
ce doresc sa sărbătoarească
această zi într-un loc deosebit
şi cuprinde: 2 nopţi de cazare
cu demipensiune şi acces la
facilităţile pensiunii iar pentru
grupuri de minim 10 pers.
organizarea de petrecere sambătă
seară.
Supliment single: 90 lei/pachet.
Preţ: 180 lei/pers/pachet.

WeekenD rustiC
Perioade:
2-4.07; 23-25.07; 10-12.09
Pachetul cuprinde: 2 nopţi de
cazare, masă – demipensiune
cu mâncare tradiţională a
zonei, vizită în sat şi la biserica
săsească, cunoaşterea satului
şi a obiceiurilor, participarea
la activităţile gospodăreşti.
Supliment single: 90 lei/pachet.
Preţ: 170 lei/pers/pachet.

ParaDa De 23 auGust
Perioada: 20-22.08
Pachetul cuprinde 2 nopţi de
cazare cu un program specific
petrecerilor de altă dată de 23
august, masa-pensiune completă.
Sâmbătă se organizează o
petrecere la iarbă verde fie în
grădina pensiunii fie undeva în
împrejurimile acesteia.
Trezirea în acorduri de marş şi
defilare.
Supliment single: 90 lei/pachet.
Pret: 240 lei/pers/pachet.
(continuare pe verso)

(continuare ofertă)
5 zile de tratament la Bazna
Pachetul cuprinde: 5 nopţi de cazare cu mic
dejun, tratament în cuantum de 50 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): 30 lei/
pers/zi.
Supliment Pensiune completă: 55 lei/pers/zi.
Supliment cameră single: 150 lei.
Restricţii: intrare duminică (pentru a putea fi
efectuate zilele de tratament)
Preţ: 525 lei/pers/loc în cameră dublă.

12 zile de tratament la Bazna
Pachetul cuprinde 12 nopţi de cazare cu mic
dejun, tratament în cuantum de 50 lei/pers/
zi, timp de 10 zile (sâmbătă şi duminică nu se
efectuează tratament) 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): 30 lei/
pers/zi.
Supliment Pensiune completă: 55 lei/pers/zi.
Supliment camera single: 360 lei.
Restricţii: intrare duminică (pentru a putea fi
efectuate zilele de tratament).
Pret: 1100 lei/pers/pachet.

Pachet Family
Se adresează familiilor compuse din doi adulţi şi
un copil cu vârsta până în 12 ani. Are mai multe
variante funcţie de durata sejurului.
Basic
Pachetul cuprinde: 2 nopţi de cazare,
demipensiune, şi acces la toate facilităţile
pensiunii.
Preţ pachet: 460 lei/pachet (2 adulţi şi 1 copil).
Supliment pentru cel de-al doilea copil: 100 lei/
pachet. Supliment pensiune completa: 170 lei/
pachet/perioadă.
Silver
Pachetul cuprinde: 6 nopţi de cazare,
demipensiune, şi acces la toate facilităţile
pensiunii.
Pret pachet: 1320 lei/pachet (2 adulţi şi 1 copil).
Supliment pentru cel de-al doilea copil: 240 lei/
pachet. Supliment pensiune completă: 480 lei/
pachet/perioadă.
Gold
Pachetul cuprinde: 10 nopţi de cazare,
demipensiune, şi acces la toate facilităţile
pensiunii.
Preţ pachet: 2050 lei/pachet (2 adulţi şi 1 copil).
Supliment pentru cel de-al doilea copil: 350 lei/
pachet. Supliment pensiune completă: 700 lei/
pachet/perioadă.

Turul ciclist aL bisericilor
sĂseŞti din Bazna, Boian Şi VelŢ
Pachetul se adresează celor ce doresc să
cunoască trei dintre bisericile săseşti din zonă
(sau ceea ce a mai rămas din acestea) 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), biciclete şi echipament, harta traseului.
Supliment single: 90 lei/pachet.
Preţ: 190 lei/pers/pachet.

Trekking la Bazna
Pachetul cuprinde: 2 nopţi de cazare,
demipensiune, pachet pentru trekking, indicaţii
traseu. Traseul de trekking străbate localitatea
Bazna, zona înconjurătoare, ajunge în localitatea
Boian unde poate fi vizitată biserica săsească din
localitate după care se întoarce în Bazna unde se
poate vizita şi biserica săsească de aici.
Preţ: 180 lei/pers/pachet.

TabĂra de iniŢiere În programe de
supravieŢuire
Pachetul se adresează copiilor cu vârste între 8 şi
14 ani şi îşi doreşte o familiarizare a acestora cu
natura şi o iniţiere în tehnicile de supravieţuire.
Programele desfăşurate sunt de dificultate medie
şi cu o mare atractivitate pentru copii.
Pachetul cuprinde: 6 nopţi de cazare cu
pensiune completă + gustări, activităţi tematice
legate de natură şi iniţiere în supravieţuire.
Detalii referitoare la acest program, activităţi
desfăşurate se găsesc pe site-ul nostru
www.bassen.ro. Prima serie începând cu 14
iunie. Se pot organiza serii la solictarea şcolilor
sau a părinţilor.

Bivolii pe timp de vară

Ciorba a la Bassen Pension
Ingrediente: 2-3 cepe, 2-3 morcovi, 2-3 patrunjei,
1 felie de ţelină, ½ gulie, 1 cartof, 1 ardei gras
verde, 1 ardei gras roşu, 2-3 căţei de usturoi,
(se poate adăuga şi un cub Knorr şi ¼ plic borş
magic) 2 ouă, smântână, 1 piept de pui.
Mod de preparare: Se taie ceapa mărunt şi se căleşte un pic în puţin
ulei. Se rad morcovii şi se adaugă şi ei o idée la călit. Se rade ţelina
şi pătrunjelul şi se adaugă împreună cu carnea (tăiată bucăţi mici) la
călit (max. 1 min.) Se adaugă ardeiul gras (verde şi roşu) şi apă după
care se lasă să fiarbă până când carnea şi morcovii sunt aproape fierţi.
Se taie cartoful şi gulia cubuleţe mici şi se adaugă aproape la sfârşit,
se mai dă un clocot. Se separă gălbenuşul de albuş. Albuşul se bate
iar apoi se adaugă în ciorbă pentru a face nişte zdrenţe. Se stinge
focul după care gălbenuşul se amestecă cu 2-3 linguri de smântână şi
se drege încet ciorba. Se adaugă pătrunjel verde.
Zacusca a la Bassen Pension
Ingrediente:
20 kg vinete (crude), 7 kg capia, 7 kg gogoşari, 4 l ulei (dar nu tot
odată, începem cu 3 l după care eventual se mai adaugă), 6 kg ceapă
(călită), 5 kg bulion, sare, piper după gust, foi de dafin, 2 cuti mari de
ciuperici (sau ciuperci crude).
Mod de preparare: Se coc vinetele, capia, gogoşarii, se căleşte ceapa
după care se dau prin maşina de tocat. Se pun la fiert cu ulei (3 kg la
început).
Se adaugă condimente (sare, piper foi de dafin), nişte zahăr după
gust. Se fierbe până când uleiul iese deasupra.
Borcanele se sterilizează, se usucă. Se pune zacusca în borcane şi se
fierb în dunst cca. 20-25 min. de când încep să fiarbă.
Se pune o cârpă sub borcane şi una deasupra.

Desaga cu noroc
Pragul de ni l-ai călcat
în desagă ai intrat.
Dar să nu-ţi fie cu foc,
Că-i desaga cu noroc!
Toţi drumeţii care poposesc cel
puţin o noapte în hanul nostru
işi vor lăsa numele în desaga cu
noroc. După Sfintele Paşti hangiul
va binevoi să aleagă la întamplare
3 nume din desagă, care se vor
alege cu:
1. Un weekend în luna mai la
Bassen Pension pentru două
persoane
2. O noapte de cazare în luna mai
pentru două persoane
3. O cană din partea hanului.
Extragerea va avea loc în 15.10.

Oferte Matematice
IŢi plĂteŞti greutatea
Ofertă valabilă în weekend-urile:
16-18.04, 4-6.06 , 17-19.09 sau în următoarele
perioade: 04-06.05, 24-27.05, 7-10.06. 5-7.07,
27-30.09, 11-14.10
În cadrul acestei oferte preţul se calculează în
felul urmator:
Greutate domn + Greutate doamnă preţul
=
camerei/noapte
1,5
Supliment single = preţul camerei/noapte x 1,9
IŢi plĂteŞti vÂrsta
Ofertă valabilă în weekend-urile: 23-25.04,
18-20.06, 24-26.09, sau în următorele perioade:
10-14.05, 21-23.06, 12-24.07, 4-7.10,
Preţul de cazare se calculează în felul următor:
Pentru persoane cu vârsta până la 45 de ani
(vârstă domn + varstă doamnă) x 3 preţul
=
camerei/noapte
2
Pentru persoane peste 45 de ani
(vârstă domn + varstă doamnă) x 2 preţul
=
camerei/noapte
1,5
Supliment single = preţul camerei/noapte x 1,9

Curiozităţi în staţiune
De vĂzut la Bazna

Rețete

SarEa de Bazna
Renumita Sarea de Bazna nu se extrage dintr-o
mină de sare, aşa cum înclină să creadă majoritatea
turiştilor, ci se obţine în staţiune direct din apele de
zăcământ sărate, prin evaporare la încălzire. Metoda,
una dintre cele mai vechi din lume se foloseşte înca de
la începutul exploatării acesteia şi constă în fierberea
apei în cuve imense unde în final cristalizează sarea.
Folosirea ei se face sub formă de comprese, cataplasme,
în special pe abdomen. Se diluează 25 g sare de Bazna
într-un litru de apă. Pentru băile parţiale, concentraţia
este de 1/2 kg sare la litru, iar pentru băile generale
1-2 kg sare. Băile de sare şi concentraţia acestora
trebuie avizată de către un medic.

Oferta
culinară

Câteva dintre preparatele
tradiționale ce pot fi gustate
de catre oaspeţii noştri:
Băuturi:
Vinul casei
Pălincă
Afinată
Vişinată
Ciorbe:
Ciorbă de legume
Ciorbă de perişoare
Supă de găină
Supă de dovleac
Preparate cu care se satură
și haiducii
Ciolan săsesc fiert în bere
Gulaş unguresc
Tocană haiducească
Platou săsesc
Platou Maria Tereza

Deserturi de-ți lasă gura apă:
Placintă cu brânză
Plăcintă cu rubarbură
Plăcintă cu mere
Mere coapte cu nucă

Banc ardelenesc

Ion mere la Gheorghe.
In curte cânele fioros îl urmăreşte
cu privirea, da nu latră. Intră Ion în
casă ţi-i zice lu Gheorghe:
Măh, da rău îi cânele ăsta al tău... da
di ce nu latră, măh?
Îi rău măh, da-i dinăla ce să
macină-n el!

Bassen
Pension

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

