Bassen Pension
GA Z ETA DE L A

Valabilă pentru perioada

01 martie 2012 - 31 decembrie 2012

‘’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: 16-18.03; 2022.04; 11-13.05; 8-10.06; 21-23.09; 12-14.10; 1618.11; 07-09.12 sau în următoarele perioade: 2023.03; 24-27.04; 21-24.05; 18-21.06; 24-27.09;
22-25.10; 20-23.11; 11-13.12
* 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.

Tarife pensiune:
01.03 – 31.05 și 16.09 – 23.12: 100 lei / camera
01.06 – 15.09 : 120 lei / camera
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:
1 Aprilie 2012
Pentru toți cei ce se cazează în această zi – reducere 10%
din tariful de cazare
21 Mai 2012
Pentru toți sărbătoriții de Sfinții Constantin și Elena –
reducere 10% din tariful de cazare
15 august 2012
Pentru toți sărbătoriții acestei zile – reducere 10% din
tariful de cazare.
23 august 2012
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 2012
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)

Oferta hanului
WEEKEND SĂSESC

WEEKEND-UL HANGIULUI

Perioada: 18-20.05; 15-17.06; 1315.07; 7-9.09; 19-21.10; 9-11.11.
Pachetul cuprinde: 2 nopți de cazare, bun venit tradițional, cină
săsească, prânz tradițional și cină
festivă, vizită la biserica săsească
din Bazna.

Perioada 20.07 – 22.07
Pachetul cuprinde: 2 nopți de
cazare cu mic dejun, primire
tradițională, cină săsească
(ciolan săsesc), prânz tradițional
și cină festivă cu foc de tabără,
tir cu arcul , muzică, dans, karaoke.

Supliment single: 90 lei / pachet
Preț: 250 lei / pers/ pachet

Preț: 243 lei / pachet / pers

ZIUA COPILULUI
PROGRAM DEDICAT
COPIILOR
Perioada: 1.06-03.06
Pachetul cuprinde: 2 nopți de cazare cu mic dejun pentru 2 adulți
și 1 copil, primire tradițională,
prezentarea hanului cu animalele acestuia și cină tradițională,
activități cu copii, prânz, excursie
în padurea din apropiere, cina festivă cu foc de tabără.
Preț: 582 lei / pachet / 2 adulți + 1
copil ( 0-14 ani). Pentru cel de-al
doilea copil 150 lei / pachet
WEEKEND-UL MARATONULUI MEDIEVAL
Pachetul se adresează cicliştilor
care doresc să participe 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.

Supliment single: 100 lei / pers

MINIVACANȚA DE 1 MAI
Perioada: 29.04-01.05
Pachetul cuprinde: 4 nopți de
cazare cu mic dejun, primire tradițională, cină de bun venit, prânz haiducesc (ieșire
cu căruțele în împrejurimi cu
un prânz în aer liber), traseu
cu bicicletele, vizită la biserica săsească din localitate, tir cu
arcul, cină festivă cu foc de tabără, muzică și karaoke.
Totul în acorduri de cântece
patriotice.
Preț: 455 lei/pers/loc în cameră dublă
Supliment single: 160 lei

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: 200
lei. Restricţii: intrare duminică (pentru a putea fi efectuate
zilele de tratament)
Preţ: 575 lei/pers/loc în cameră dublă.
12 ZILE DE TRATAMENT
LA BAZNA

Pachetul cuprinde: 5 nopți
de cazare cu mic dejun, acces la facilitățile pensiunii (saună, grădina, minipiscină),
posibilități biking, trekking,
tir cu arcul, vizite la bisericile săsești.
Supliment demipensiune
(prânz sau cină) : 30 lei/pers/
zi. Supliment pensiune completă: 55 lei / pers / zi. Supliment single: 200 lei / pachet.

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 cameră single: 480
lei. Restricţii: intrare duminică (pentru a putea fi efectuate
zilele de tratament).

Preț 275 lei / pers / loc
în cameră dublă.

Preț: 1200 lei/pers/pachet.

PACHET DE RELAXARE

(continuare pe verso)

(continuare oferta)

Rețete

5 zile A la carte
ALL INCLUSIVE
la Bassen Pension

PACHET
FAMILY
Se adresează familiilor compuse din doi adulţi şi
un copil cu vârsta până în 12 ani. Are mai multe
variante, în funcţie de durata sejurului.
BASIC: 2 NOPȚI
SILVER: 6 NOPȚI
GOLD : 10 NOPȚI
Preturi începând de la 460 lei / pachet ( 2 adulți
+ 1 copil). Detalii suplimentare despre programe
găsiți pe site-ul nostru la secțiunea oferte speciale

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.

TABĂRĂ 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 solicitarea şcolilor sau a părinţilor. Preț: 900 lei
/ copil / program – loc în cameră dublă

Oferte
trăznite

ÎŢI PLĂTEŞTI BURTA

Oferte
trăznite

ÎŢI PLĂTEŞTI

Ofertă valabilă în weekend-urile: 23-25.03;
20-22.04; 4-6.05; 22-24.06; 14-16.09; 5-7.10.
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.

MĂRIMEA PANTOFULUI

Ofertă valabilă în weekend-urile: 30.03-01.04;
27-29.04; 25-27.05; 29.06-01.07; 28-30.09; 2628.10. Preţul de cazare se calculează în felul
următor: (mărime pantof domn + mărime pantof
doamnă) x 1,2 = prețul camerei / noapte

Pachetul cuprinde: cazare, loc în cameră dublă, 5 nopți,
mic dejun, mese a la carte all inclusive, respectiv turistul comandă orice dorește din lista de meniu ca și mâncare. În plus turistul în afară de mesele principale poate
avea o gustare la ora 11 și un snack la ora 17.
În ceea ce privește băuturile în ofertă sunt incluse: apă
minerală/plată, limonadă și sucurile realizate în casă,
vinul casei ( alb și roșu), pălincă, vișinată. Băuturile se
consumă doar în sala de mese sau pe terasă. Alte băuturi decât cele precizate nu sunt incluse.
Preț: 780 lei / pers. / pachet / loc în cameră dublă
Supliment single: 250 lei

SFINTELE PAȘTI
13-16.04

Oferta cuprinde 3 nopți de cazare cu mic dejun,
primire tradițională, cină de bun venit, prânz
tradițional de Paști, cină festivă, restul meselor
pe parcursul programului, participare la slujba de
Denii și la cea de Inviere.
Pret 445 lei / pers / loc în camera dublă

MOȘ CRĂCIUN

Program:
23.12.2012 – duminică
- cazare
- cina de bun venit
24.12.2012 – luni
- mic dejun
- prânz haiducesc și ieșire
cu căruţele
- tir cu arcul
- program liber
- Cina festivă de Craciun
- Vine Moș Crăciun
25.12.2012 - marți
- mic dejun
- program liber
- prânz
- program de Spa la piscina complexului accesul nu este inclus in pretul pachetului
- cină festivă cu foc de tabără și surprize
26.12.2012 - miercuri
- mic dejun
- plecarea participanților, rămas bun
Pret: 550 lei / pers / pachet

REVELION LA
BASSEN PENSION

Program
29.12.2012
• sosire oaspeți
• cazare
• bun venit din partea gazdelor
• program liber
• cină
30.12.2012
• mic dejun
• prânz haiducesc și
ieșire cu căruţele
• program liber
• cină festivă cu foc de
tabără
31.12.2012
• mic dejun
• dejun
• program liber
• Masa de Revelion
01.01.2013
• brunch
• pregătire de carnaval
• Bal Mascat cu surprize
02.01.2013
• mic dejun
• plecarea oaspeților,
rămas bun

Tariful pentru copii se calculează funcţie
de vârsta acestora. Pentru cei ce doresc să-și
prelungească sejurul cu încă o noapte,
tariful este de 100 lei / cameră dublă
(include micul dejun)
Preţ: 960.00 lei/pers/pachet

Plăcintă cu mere

Ingrediente:
-1 ou
-7 linguri de zahar
-5 linguri lapte
-1 praf de copt
-cca 400 g faina
-cca. 1kg mere rase călite
în zahăr și scorțișoară
-un pic de gris

Se amestecă oul, zahărul.
Laptele, praful de copt și făina obținând astfel un aluat
pentru 2 foi. Împărțim aluatul în două și întindem prima
jumătate cu sucitorul până la
mărimea tăvii de copt, după

Banc ardelenesc
Ion și Gheorghe povestesc pe marginea drumului:
Ion: Mă’ Gheo’ cum se spune, funicular sau furnicular?
Gheorghe: La ce, Mă’ Ioane?

Oferta
culinară
Câteva dintre preparatele
tradiționale ce pot fi gustate
de catre oaspeţii noştri:
Băuturi:
Vinul casei
Pălincă
Afinată
Vişinată
Ciorbe:
Ciorba a la Bassen Pension
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

care o așezăm în tavă (aceasta trebuie în prealabil să fie
unsă sau așezată în ea hârtie
de copt) și presărăm o mână
de gris, nu foarte mult, după
care întindem merele rase.
Urmează cea de doua foaie
pe care de asemenea o întindem deasupra. Cu o furculiță
facem niște înțepături în foaia de sus (ca să respire). Se
așează în cuptorul încins în
prealabil, și urmărim până se
coace. La urmă se presară un
pic de zahăr pudră și se taie
pătrățele sau romburi.

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!

Toti drumeții care poposesc cel
puțin o noapte în hanul nostru în
perioada 01.02 – 15.09 2012 și își
vor lăsa numele în desaga cu noroc, Hangiul, la 1 octombrie, după
ruptul cucuruzului va extrage 3
nume care se vor alege cu:
1. Un weekend în perioada 01.1015.12.2012 la Bassen Pension
pentru două persoane
2. O sticlă de pălincă și câteva
bunătăți din cămara pensiunii
3. O cană personalizată.

Bassen
Pension

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

