
WeeKenD sĂsesC

Perioada: 17-19.05 ; 14-16.06 ; 
12-14.07 ; 09-11.08 ; 18-20.10 ; 
08-10.11
Pachetul cuprinde: 2 nopți de ca-
zare, bun-venit tradițional, cină 
săsească, prânz tradițional și cină 
festivă, vizită la biserica săsească 
din Bazna. 

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

zIua COPIluluI 
PrOGram DeDICat 
COPIIlOr

Perioada: 31.05-02.06
Pachetul cuprinde: 2 nopți de ca-
zare cu mic dejun pentru 2 adulți 
și 1 copil, primire tradițională,  
prezentarea hanului cu anima-
lele acestuia și cină tradițională, 
activități cu copii, prânz, excursie 
în pădurea din apropiere, cina fes-
tivă 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 maratOnu-
luI meDIeval 

Pachetul se adresează cicliştilor 
care doresc să participe la Mara-
tonul Medieval dar în acelaşi timp 
vor să aibe condiţii optime de ca-
zare şi masă.

Pachetul cuprinde: 2 nopţi de ca-
zare cu demipensiune (mic dejun 
+ cină), posibilitatea de curăţire a 
echipamentului postconcurs, de-
talii legate de traseu, starea vremii 
înainte de plecare.

Supliment single: 90 lei/pachet.
Preţ: 170 lei/pers/pachet.

WeeKenD-ul hanGIuluI

Perioada 19.07 – 21.07
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, ka-
raoke.

Preț: 242 lei / pachet / pers

Supliment single: 100 lei / pers

mInIvaCanȚa De 1 maI

Perioada: 30.04-02.05 (3 Nopți)
Pachetul cuprinde: 
• 3 nopți de cazare cu mic 

dejun
• cină de bun-venit
• plimbare cu căruțele și prânz 

haiducesc
• cină de 1 mai, dans, karaoke 

și distracție
• prânz tradițional
• cină cu foc de tabără
• saună
• tir cu arcul
Preț: 390 lei/pers/loc în came-
ră dublă
Supliment single: 160 lei

PaChet De relaXare

Pachetul cuprinde: 5 nopți 
de cazare cu mic dejun, ac-
ces la facilitățile pensiunii (sa-
ună, grădina, minipiscină), 
posibilități biking, trekking, 
tir cu arcul, vizite la biserici-
le săsești. 
Supliment demipensiune 
(prânz sau cină) : 30 lei/pers/
zi. Supliment pensiune com-
pletă: 55 lei / pers / zi. Supli-
ment single: 200 lei / pachet.

Preț 275 lei / pers / loc 
în cameră dublă.

5 zIle De tratament 
la Bazna

Pachetul cuprinde: 5 nopţi 
de cazare cu mic dejun, tra-
tament în cuantum de 50 lei/
pers/zi – timp de 5 zile în ca-
drul Complexului Balnear Ex-
pro 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 com-
pletă: 55 lei/pers/zi.
Supliment cameră single: 200 
lei. Restricţii: intrare dumini-
că (pentru a putea fi  efectuate 
zilele de tratament)

Preţ: 575 lei/pers/loc în ca-
meră dublă.

12 zIle De tratament 
la Bazna

Pachetul cuprinde 12 nopţi 
de cazare cu mic dejun, tra-
tament în cuantum de 50 lei/
pers/zi, timp de 10 zile (sâm-
bătă şi duminică nu se efec-
tuează 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 com-
pletă: 55 lei/pers/zi.
Supliment cameră single: 480 
lei. Restricţii: intrare dumini-
că (pentru a putea fi  efectuate 
zilele de tratament).

Preț: 1200 lei/pers/pachet.
(continuare pe verso)

Bassen   PensionG A Z E T A  D E  L A 

‘’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

Valabilă pentru perioada           01 martie 2013 - 31 decembrie 2013

PerIOaDe Cu DIsCOunt 
Pentru anumite perioade există anumite discount-uri 
speciale: 
1 aprilie 2013
Pentru toți cei ce se cazează în această zi – reducere 10% 
din tariful de cazare
21 mai 2013
Pentru toți sărbătoriții de Sfi nții Constantin și Elena – 
reducere 10% din tariful de cazare
15 august 2013 
Pentru toți sărbătoriții acestei zile – reducere 10% din 
tariful de cazare.
23 august 2013
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 2013
Pentru toţi sărbătoriţii acestei zile – reducere 10% din 
tariful de cazare. 

Oferta hanului

tarife pensiune: 
01.03 – 31.05 și 16.09 – 23.12: 120 lei / cameră
01.06 – 15.09 : 130 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

Turiştii au acces la toate facilităţile pensiunii
(saună, minipiscină în aer liber, saună cu miere, 

grătar, grădină, loc de joacă pentru copii)

PlĂteŞtI CÂt vreI *
Ofertă valabilă în weekend-urile: 15-17.03; 19-
21.04; 10-12.05; 07-09.06; 20-22.09; 11-13.10; 15-
17.11; 06-08.12 sau în următoarele perioade: 
19-22.03; 23-26.04; 20-23.05; 17-20.06; 23-26.09; 
21-24.10; 19-22.11; 10-12.12
* 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 ca-
mere pentru fi ecare dintre perioadele menţionate.

OFertĂ ŞOC

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 gus-
tare la ora 11 și una la ora 17.
În ceea ce privește băuturile în ofertă sunt incluse: apă minerală/plată, limo-
nadă 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: 820 lei / pers. / pachet / loc în cameră dublă
Supliment single: 250 lei

5 zile a la carte 
ALL INCLUSIVE 
la Bassen Pension



Oferta
culinară

Ingrediente:
- 300 g mălai, 
- 1 l apă, 
- sare după gust
- 500 g brânză de burduf
- 50 g unt.

Se prepară mămăliga din apă, mălai turnat în 
ploaie, și sare. Se lasă să se răcească și se întind 
5-6  bucăți de mămăligă pe o suprafață unsă cu 
puțin unt să nu se lipească mămăliga. Se dispu-
ne untul topit în prealabil. Se repartizează în 
bucăți egale brânza și se fac bulgări de mămă-
ligă. Atenție, să nu se vadă brânza! Se încinge 
cuptorul la foc rapid și se dispun bulgării de mă-
măligă pe o tavă cu folie de aluminiu. Se dau la 
cuptor până când se rumenesc pe toate părțile. 
Se servesc fierbinți, cu iaurt deasupra. 

Bassen 
Pension 

Bazna 237
tel: 0269-850375,
tel: 0746-240506

rezervari@bassen.ro 
web: www.bassen.ro

Ion si Gheorghe povestesc : 
Gheorghe : Mă, tu în cât timp treci 
strada ?  
Ion: Io mă ?... io în cinci  minute ... 
Gheorghe : Du-te-n frantz  ca nu-i hi 
tu vantu!

Banc ardelenesc

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

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 – 15.09.2013 și își 
vor lăsa numele în desaga cu no-
roc, Hangiul, la 1 octombrie, după 
ruptul cucuruzului va extrage 3 
nume care se vor alege cu:
1. Un weekend în perioada 01.10-

15.12.2013 la Bassen Pension 
pentru două persoane

2. O sticlă de pălincă și câteva 
bunătăți din cămara pensiunii

3. O cană personalizată.

Oferte
trăznite

Oferte
trăznite

Oferte
trăznite

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 cunoas-
că 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 aventu-
ră. Pachetul cuprinde: 2 nopţi de cazare (loc în 
cameră dublă), demipensiune (mic dejun şi cină), 
biciclete şi echipament, harta traseului. Supli-
ment single: 90 lei/pachet.

Preţ: 220 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 pensiu-
ne completă + gustări, activităţi tematice legate 
de natură şi iniţiere în supravieţuire. Detalii re-
feritoare 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

 

         PrInzI COCOȘul,  
mĂnÂnCI suPa GratIs

Prinzi cocoșul din grădină dupa regulile afișate 
în pensiune si mănânci supa gratis

ÎŢI PlĂteŞtI Burta 

Ofertă valabilă în weekend-urile: 22-24.03; 
19-21.04; 21-23.06; 13-15.09; 4-6.10. 
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.

ÎŢI PlĂteŞtI 
mĂrImea PantOFuluI

Ofertă valabilă în weekend-urile: 29.03-31.03; 
26-28.04; 24-26.05; 28.06-30.06; 27-29.09; 25-
27.10. Preţul de cazare se calculează în felul 
următor: (mărime pantof domn + mărime pantof 
doamnă) x 1,2 = prețul camerei / noapte

mOȘ CrĂCIun 
Program:
23.12.2013 – luni
- cazare
- cina de bun-venit
24.12.2013 – marți
- mic dejun
- prânz haiducesc și ieșire 
   cu căruţele
- tir cu arcul
- program liber
- Cină festivă de Crăciun
- Vine Moș Crăciun
25.12.2013 - miercuri
- 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
26.12.2013 - joi
- mic dejun
- plecarea participanților, rămas-bun
Pret: 650 lei / pers / pachet 

revelIOn la 
Bassen PensIOn 

Program
29.12.2013
•  sosire oaspeți 
•  cazare 
•  bun-venit din partea gazdelor 
•  program liber 
•  cină
30.12.2013
•  mic dejun 
•  prânz haiducesc și
    ieșire cu căruţele
•  program liber 
•  cină festivă cu foc de  
    tabără
31.12.2013
•  mic dejun 
•  dejun 
•  program liber 
•  Masa de Revelion 
01.01.2014 
•  brunch
•  pregătire de carnaval 
•  Bal Mascat cu surprize 
02.01.2014
•  mic dejun 
•  plecarea oaspeților, 
    rămas-bun

Tariful pentru copii se calculează în 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: 1000 lei/pers/pachet

sFIntele PaȘtI 
03-06.05.2013 

Oferta cuprinde 3 nopți de cazare cu mic dejun, primire tradițională, 
cină de bun-venit, prânz tradițional de Paști, cină festivă, restul me-

selor pe parcursul programului, participare la slujba de Denii și la cea 
de Înviere. Pret  550 lei / pers / loc în camera dublă

rețete

Bulz Ardelenesc
(continuare ofertă)


