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Valabilă pentru perioada           1 ianuarie 2015 – 31 decembrie 2015

Turiştii au acces la toate 
facilităţile pensiunii 

(saună, minipiscină în 
aer liber, saună cu miere, 

grătar, grădină, loc de 
joacă pentru copii)

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 dis-
tanţă 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 tra-
tament). 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 = 125 lei/copil/pachet (prețul in-
clude cazare, mic dejun, dar fără tratament). Preţ: 575 lei/pers/loc în 
cameră dublă.

Pachetul cuprinde: 5 nopți de cazare cu mic 
dejun, acces la facilitățile pensiunii (saună, grădină, 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. 
Preț copii: până la 5 ani = gratuit, între 5-14 ani = 125 lei/copil/pa-
chet. Preț 280 lei/pers/loc în cameră dublă.

5 ZILE 
DE RELAXARE 
LA BASSEN

5 ZILE DE TRATAMENT 
LA BASSEN

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!

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
Preț copii: până la 5 ani = gratuit, între 5-14 ani = 90 lei/copil/
pachet. Supliment single: 60 lei. 
Preţ: 170 lei/pers/pachet

Descoperă Viața la Țară

Perioada: 10.04 - 13.04 (vineri-luni)
Oferta cuprinde 3 nopți de cazare cu mic dejun.
• Ziua 1: bun venit tradițional, participare la slujba de Denii, 
 cină
• Ziua 2: mic dejun, pachet SPA, prânz, cină
• Ziua 3: participare la Slujba de Înviere, mic dejun, prânz  
 tradițional, cină tradițională
• Ziua 4: mic dejun, rămas-bun, plecarea participanților
Pachetul SPA nu este inclus în prețul pachetului.
Preț copii: până la 5 ani = gratuit, între 5-14 ani = 275 lei/co-
pil/pachet
Preț: 550 lei/pers/loc în camera dublă

Perioada: 30.04 - 03.05 (3 nopți)
• Ziua 1 (joi): primire tradițională, cină de bun venit
• Ziua 2 (vineri): mic dejun, plimbare cu caruțele si prânz 
haiducesc la pădure, tir cu arcul, cină tradițională
• Ziua 3 (sâmbătă): mic dejun, prânz tradițional, vizită la bi-
serica săsească din stațiune, cină festivă cu foc de tabără
• Ziua 4 (duminică): mic dejun, rămas-bun, plecarea 
participanților
Supliment single: 120 lei
Preț copii: până la 5 ani = gratuit, între 5-14 ani = 200 lei/co-
pil/pachet
Preț: 400 lei/pers/loc în cameră dublă

Sfintele Paști

Pachet 1 Mai

PERIOADE CU DISCOUNT 
Pentru anumite perioade există discount-uri speciale: 
1 Aprilie 2015 - Pentru toți cei ce se cazează în această zi – 
reducere 10% din tariful de cazare
21 Mai 2015 - Pentru toți sărbătoriții de Sfinții Constantin și 
Elena – reducere 10% din tariful de cazare
15 August 2015 - Pentru toți sărbătoriții acestei zile – redu-
cere 10% din tariful de cazare.
23 August 2015 - Pentru toţi cei ce se cazează în această zi şi 
cunosc o strofă dintr-un cântec patriotic de altădată – redu-
cere 10% din tariful de cazare.
8 Septembrie 2015 - Pentru toţi sărbătoriţii acestei zile – re-
ducere 10% din tariful de cazare. 

PERIOADA

MAI-
SEPTEMBRIE

Pachetul se adresea-
ză celor ce doresc să 
cunoască trei din-
tre bisericile săseşti 
din zonă (sau ceea ce a 
mai rămas din acestea) dar care, 
în acelaşi timp, sunt iubitori de ci-
clism, mişcare şi aventură. Pache-
tul cuprinde: 2 nopţi de cazare 
(loc în cameră dublă), demipen-
siune (mic dejun şi cină), bicicle-
te şi echipament, harta traseului. 
Supliment single: 90 lei/pachet.
Preţ: 220 lei/pers/pachet.

TURUL CICLIST 
AL BISERICILOR 
SĂSEŞTI DIN BAZNA, 
BOIAN ŞI VELŢ



Bassen 
Pension 

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

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

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 – 15.09.2015 
și își vor lăsa numele în desaga 
cu noroc. Hangiul, la 1 octom-
brie, după ruptul cucuruzului 
va extrage 3 nume care se vor 
alege cu:
1. Un weekend în perioada 

01.10-15.12.2015 la Bassen 
Pension pentru două 
persoane

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

3. O cană personalizată.

(continuare ofertă)

Renumita Sare de Bazna nu se 
extrage dintr-o mină de sare, 
aşa cum înclină să creadă ma-
joritatea turiştilor, ci se obţi-
ne în staţiune direct din apele 
sărate de zăcământ, prin eva-
porare. Metoda, una dintre 
cele mai vechi din lume se fo-
loseşte încă din timpurile stră-
vechi și constă în fierberea apei 
în cuve imense, unde, în final 
cris talizează sarea. Folosirea ei 
se face sub formă de compre-
se, cataplasme, în special pe ab-
domen. Se diluează 25 g sare 
de Bazna într-un litru de apă. 
Pentru băile parţiale, concen-
traţia este de 1/2 kg sare la litru, 
iar pentru băile generale1-2 kg 
sare. Băile de sare şi concentra-
ţia acestora trebuie avizată de 
către un medic.

Sarea de 
Bazna

Concurs 
I like 

Bassen 
Pension. 

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

Pachetul cuprinde:
2 nopţi de cazare cu 
demipensiune, o zi de ghidaj  
în Mediaş printre simboluri-
le oraşului
Preţ: 165 lei / pers / loc în 
cameră dublă
Preț copii: până la 5 ani = 
gratuit, între 5-14 ani = 90 
lei/copil/pachet
Supliment single: 60 lei

Descoperă 
misterele

Mediașului!

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

Pachetul se adresează copiilor cu vârste în-
tre 8-14 ani care își doresc o mai bună fami-
liarizare cu natura şi o iniţiere în tehnicile de 
supravieţuire. Programele desfăşurate sunt 
de dificultate medie şi cu o mare atractivita-
te pentru copii.

Oferte
trăznite

Oferte
trăznite

Oferte
trăznite

Oferte
trăznite

Greutate domn + Greutate doamnă

1,5
preţul camerei/
noapte=

Supliment single = preţul camerei/noapte x 1,9

    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: 20-22.03, 24-
26.04, 15-17.05, 12-14.06, 10-12.07, 7-9.08, 18-
20.09, 16-18.10. În cadrul acestei oferte prețul se 
calculează în felul următor: 1 cm = 1 leu, respec-
tiv prețul camerei este circumferința burții dom-
nului x 1 leu = pretul camerei / noapte.

ÎŢI PLĂTEŞTI GREUTATEA

Ofertă valabilă în weekend-urile: 17-19.04, 
8-10.05, 19-21.06, 17-19.07, 25-27.09, 23-25.10, 
13-15.11, 11-13.12. În cadrul acestei oferte preţul 
se calculează în felul următor:

 CITEȘTE O CARTE

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

REVELION LA 
BASSEN PENSION 

Program
29.12.2015 (marți)
•  sosire oaspeți 
•  cazare 
•  bun-venit din partea gazdelor 
•  program liber 
•  cină
30.12.2015 (miercuri)
•  mic dejun 
•  prânz haiducesc și
    ieșire cu căruţele
•  program liber 
•  cină festivă cu foc de  
    tabără
31.12.2015 (joi)
•  mic dejun 
•  prânz 
•  program liber 
•  masa de Revelion 
01.01.2016 (vineri)
•  brunch
•  pregătire de carnaval 
•  Bal Mascat cu surprize 
02.01.2016 (sâmbătă)
•  mic dejun 
•  plecarea oaspeților, 
    rămas-bun

Pentru cei ce doresc să-și prelungească 
sejurul cu încă o noapte, tariful este de 100 
lei/cameră dublă (include micul dejun). 
Preț copii: până la 5 ani = gratuit, între 5-14 
ani = 500 lei/copil/pachet.  Preţ: 1000 lei/
pers/pachet.

Program: 
• 24.12.2015 (joi): cazare, 
cină în așteptarea lui Moș 
Crăciun, vine Moș Crăciun
• 25.12.2015 (vineri):mic 
dejun, tir cu arcul, prânz 
haiducesc, cină festivă de 
Crăciun
• 26.12.2015 (sâmbătă): 
mic dejun, prânz, program 
de SPA la piscina comple-
xului Expro, cină festivă cu 
foc de tabără și surprize
• 27.12.2015 (duminică):  
mic dejun, plecarea 
participanților, rămas-bun

Pachetul SPA nu este in-
clus în prețul pachetului. 
Copii: până la 5 ani = gra-
tuit, între 5-14 ani = 325 
lei/copil/pachet. 
Preț: 650 lei/pers/pachet

Moș Crăciun

Tabără de iniţiere 
în programe de 
supravieţuire

Pachetul cuprinde: 6 nopţi de cazare cu pensi-
une completă + gustări, activităţi tematice le-
gate de natură şi iniţiere în supravieţuire. Deta-
lii referitoare la acest program cât și activităţile 
desfăşurate le găsiți pe site-ul nostru www.
bassen.ro. Prima serie începând cu 15 iunie. 
Se pot organiza serii la solicitarea şcolilor sau a 
părinţilor. Preț: 900 lei/copil/program – loc în 
cameră dublă.

PERIOADA

29.12.2015 
02.01.2016


