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Turiştii au acces la toate 
facilităţile pensiunii

(minipiscină în aer liber, 
grătar, grădină, loc de joa-
că pentru copii, � ligorie)

Pachetul cuprinde: 5 nopţi de cazare cu mic 
dejun, tratament în cuantum de 60 lei/pers/zi 
timp de 5 zile în cadrul Complexului Balnear Expro situat la o distan-
ţă 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 �  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 = 180 lei/copil/pachet, > 14 ani 
= tarif integral. 
Preţ Extrasezon: (01.01-14.06; 16.09-31.12): 600 lei/pachet/loc în 
cameră dublă
Preț Sezon (15.06-15.09): 700 lei/pachet/loc în cameră dublă

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. Condiție: intrare duminică
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. 
Preţ Sezon (15.06-15.09): 400 lei/pachet/loc în cameră dublă 
Preț Extrasezon (01.01-14.06; 16.09-31.12): 325 lei/pachet/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!

• 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/co-
pil/pachet, > 14 ani = tarif integral. 
Supliment single: 100 lei. 
Preț Sezon (15.06-15.09): 295 lei/pachet/loc în cameră dublă 
Preţ Extrasezon (01.01-14.06; 16.09-31.12): 265 lei/pachet/
loc în cameră dublă; 

Descoperă Viața la Țară
Perioada: 26.04.2019 – 29.04.2019 (3 nopţi)
Pachetul cuprinde:
• Ziua 1 (vineri): primire tradiţională, cina de bun venit, par-
ticipare la slujba de Denii.
• Ziua 2 (sâmbătă): mic dejun, prânz haiducesc, cină tradiţi-
onală, 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, plecarea participanţilor.
Supliment single: 240 de lei
Preţ copii: până la 5 ani = gratuit, între 5-14 ani = 380 lei/co-
pil/pachet, > 14 ani = tarif integral
Preţ: 755 lei/pachet/loc în cameră dublă 

S� ntele Paști

PERIOADA

MAI-
SEPTEMBRIE

Pachetul se adresea-
ză celor ce doresc să 
cunoască trei din-
tre bisericile săseşti 
din zonă dar care, în ace-
laşi timp, sunt iubitori de ciclism, 
mişcare şi aventură. Pachetul cu-
prinde: 2 nopţi de cazare (loc în 
cameră dublă), demipensiune 
(mic dejun şi cină), închiriere bi-
ciclete şi echipament, harta trase-
ului. Supliment single: 90 lei/pa-
chet. Preţ: 270 lei/pachet/ loc în 
cameră dublă.

TURUL CICLIST 
AL BISERICILOR 
SĂSEŞTI DIN BAZNA, 
BOIAN ŞI VELŢ

PACHETUL VOUCHERE DE VACANȚĂ 

Pachetul se adresează celor care doresc să plătească cu vouchere de 
vacanță și este un pachet special.
Pachetul cuprinde:
• 5 nopți de cazare - cameră dublă
• masa - demipensiune ( mic dejun și cina)
• acces la piscina de la Complex Expro (5 intrări/pers)
Condiții: Pachetul este cu intrare duminica.
Preț Extrasezon: (01.01 - 14.06.2018; 15.09-20.12.2018) - 1450 lei / 
2 pers / pachet
Preț Sezon: (15.06-15.09)  - 1700 lei / 2 pers / pachet

ACCEPTĂM 
VOUCHERE
DE VACANȚĂ



    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. Pen-
tru a bene� cia 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.

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.

HRĂNEŞTE ANIMALELE! 

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

Bassen
Pension 

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

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

3 căni cu jumări măcina-
te, 4 gălbenușuri, 8 linguri de 
smântână, o cană de vin, o ju-
mătate cană de lapte, făină cât 
cuprinde plus drojdie. Alua-
tul se lucrează ca un foietaj, se 
împătură de 3 ori, de � ecare 
dată se unge cu jumări măci-
nate. Se decupează rondele, se 
lasă la dospit și se coc.

„Pogăcele cu jumări”

Oferte
trăznite

Oferte
trăznite

Oferte
trăznite

S� ntele Rusalii

Weekend săsesc

Program: 
14.06.2019 (vineri): cazare, bun venit tradițional, cina de bun ve-
nit
15.06.2019 (sâmbată): cazare, mic dejun, prânz haiducesc, jocuri 
de haiduci în pădure, cină ca la mama acasă
16.06.2019 (duminică): cazare, mic dejun, participare la Slujba 
de Rusalii, prânz tradițional, program de relaxare, cină festivă
17.06.2019 (luni): mic dejun, plecarea participanților.
Supliment single: 240  lei
Preț copii: până la 5 ani = gratuit, între 5-14 ani = 350 Lei/copil/
pachet, > 14 ani = tarif integral 
Preţ: 690 lei/pachet/loc în cameră dublă.

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: 80 lei
Preț copii: până la 5 ani = gratuit, între 5-14 ani = 50% din valoa-
rea pachetului (în cameră cu 2 adulti), > 14 ani = tarif integral
Preţ Extrasezon (01.01-14.06; 16.09-31.12): 330 lei/pachet/loc în 
cameră dublă
Preț Sezon (15.06-15.09): 360 lei/pachet/loc în cameră dublă

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: 290 lei/pachet/loc în 
cameră dublă.

Weekend-ul gastronomic
Weekendul gastronomic se 
dorește un periplu printre 
mâncăruri tradiționale din 
zonă, unele de care ați auzit 
sau altele noi pe care le veți 
descoperi acum. Zona este 
plină de elemente surpriză 
în ceea ce privește gastro-
nomia, oaspeții noștri vor �  
încântați de savoarea mân-
cărurilor din zona. Programul este valabil în toate weekend-urile 
anului, mai puțin cele cu evenimente gen Paște / Rusalii, etc. 
Pachetul cuprinde:
• Ziua 1: bun venit tradiţional, cină ardelenească, cazare.
• Ziua 2: mic dejun, vizită la biserica săsească din localitate, cu-

noaşterea localităţii, prânz cu preparate locale, relaxare în li-
niştea 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): 380 lei/pachet/loc în cameră dublă    

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

Citește 
o carte

Rețeta 
recomandată

Se acordă 10% discount faţă 
de tariful standard pentru şe-
deri mai mari de 6 nopţi.

Oferta 
Long Stay

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

Backpacker 
friendly

Program:
29.04.2019 (luni): 
cazare, bun venit tradiţional, cină 
de bun venit
30.04.2019 (marti): 
cazare, mic dejun, prânz haidu-
cesc, vizită la Biserica săsească 
din sat, cină tradiţională
01.05.2019 (miercuri): 
prânz în grădină, cazare, mic de-
jun, program liber, cină festivă cu 
foc de tabară
02.05.2019 (joi): mic dejun, ple-
carea participanţilor.

Supliment single: 240 lei
Preț copii: până la 5 ani = gratuit, între 5-14 ani = 360 lei/copil/
pachet, > 14 ani = tarif integral
Preţ: 720 lei/pachet/loc în cameră dublă.

Pachet 1 Mai

Pachet 
“Zacuscă şi 
murături”Experiențe gastronomice în Transilvania

Știm cu toții că Transilvania este una dintre zonele din România cu o 
gastronomie diversă și delicioasă. Mai mult decât atât Sibiul este în acest 
an desemnat Regiune Gastronomică Europeană, drept recunoaștere a 
gastronomiei și bunătățurilor locale. 

Deja cu o tradiție în gătit, pentru acest an pregătim pentru toți oaspeții 
noștri un nou program: Experiențe gastronomice în Transilvania. 

Pentru a nu �  un program limitat la anumite date vom mixa pachetul 
Experiențe gastronomice cu weekendul gastronomic. Astfel, în principiu 
� ecare weekend din an poate �  unul gastronomic și de fapt va �  o nouă 
experiență culinară. Vom încerca să aducem pe masă tot ceea ce știm să 
facem mai bun, din produse locale și tradiționale după rețete pe care le 
avem din sat, de la părinți și bunici, de la bătrâni sau alte neamuri care 
ne-au învățat să gătim. 

Mai mult, vom încerca să consumam responsabil resursele pe care ni 
le oferă satul, grădina și mediul înconjurător. Astfel, vom încerca ca � eca-
re astfel de Experiență să � e diferită și să aducă pe masa oaspeților noștri 
alte preparate realizate cu produse care se fac în grădină în acel moment, 
care tradițional se mănâncă în anumite perioade ale anului. 

Așa veți avea ocazia să mâncați la noi de la ciorbă de salată sau de le-
urdă la plăcintă cu rabarbar sau dulceață de gogonele. In � ecare week-
end vom încerca să aducem pe masă alte și alte bunătăți, mâncare de al-
tfel simplă și curată pe care o găteau bunicii noștri, într-o gastronomie 
simplă și sănătoasă. 

Vă așteptăm să împărtășiți cu noi aceste Experiențe. Vă invităm să 
vizitați site-ul nostru sau pagina de facebook pentru a a� a care sunt ur-
matoarele experiențe de care puteți să aveți parte. 

Mic dejun Sibian
Tradițional, natural, delicios, sănătos sunt câteva cuvinte care pot 

foarte bine să descrie micul dejun pe care încercăm să vi-l oferim. Facem 
parte din rețeaua care oferă „Mic dejun Sibian” un concept local de mic 
dejun care este inspirat din mâncărurile tradițional locale, sănătoase și 
care îți dă putere în � ecare dimineață. 

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

Casa 
Bunicii 

Căsuțele 
din povești 

TARIFE PENSIUNE: 
01.01.2019 - 15.04.2019:  130 lei/cameră
16.04.2019 - 14.06.2019:  150 lei/cameră
15.06.2019 -15.09.2019:  200 lei/cameră  
16.09.2019 - 20.12.2019:  150 lei/cameră

01.01.2019 - 15.04.2019:  sunt închise
16.04.2019 - 14.06.2019:  130 lei/cameră
15.06.2019 -15.09.2019:  170 lei/cameră  
16.09.2019 - 31.10.2019:  130 lei/cameră


