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Turiştii au acces la toate 
facilităţile pensiunii 

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

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): 50 lei/pers/zi. 
Supliment pensiune completă: 100 lei/pers/zi. 
Supliment cameră single: 300 lei. 
Condiții: 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 = 200 lei/copil/pachet, > 14 ani 
= tarif integral. 
Preţ Extrasezon: (01.01-14.06; 16.09-31.12): 650 lei/pachet/loc în 
cameră dublă
Preț Sezon (15.06-15.09): 725 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): 45 lei/pers/zi. 
Supliment pensiune completă: 80 lei/pers/zi. 
Supliment single: 250 lei/pachet. 
Preț copii: până la 5 ani = gratuit, 
între 5-14 ani = 200 lei/copil/pachet, > 14 ani = tarif integral. 
Preţ Sezon (15.06-15.09): 425 lei/pachet/loc în cameră dublă 
Preț Extrasezon (01.01-14.06; 16.09-31.12): 375 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): 325 lei/pachet/loc în cameră dublă 
Preţ Extrasezon (01.01-14.06; 16.09-31.12): 295 lei/pachet/
loc în cameră dublă; 

Descoperă Viața la Țară

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.; 15.09-20.12.) - 1450	lei / 2 pers / pachet
Preț Sezon: (15.06-15.09)  - 1800	lei / 2 pers / pachet
Preț	single	sezon:	1280 lei 
Preț	single	extrasezon:	1080 lei

ACCEPTĂM 
VOUCHERE
DE VACANȚĂ

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: 310	lei/pachet/	loc	în	
cameră dublă.

TURUL CICLIST 
AL BISERICILOR 
SĂSEŞTI	DIN	BAZNA,	
BOIAN ŞI VELŢ

2021-2022 – ANII DRUMEȚIEI ÎN SIBIU
Sibiul găzduiește în 2021 și 2022, cel mai mare eveniment pan-
european de drumeție, denumit EURORANDO ( capitala euro-
peană a drumeției). Organizat în mod tradițional o dată la 5 ani în 
Europa, a 5-a ediție va avea loc la Sibiu, în 2 ani consecutivi pen-
tru prima data în istorie (26 septembrie - 3 octombrie 2021 și 11 - 
18 septembrie 2022). 20 de trasee impresionante, care însumează 
peste 400 km de drumeție în frumoasa zonă a Sibiului, sunt pregă-
tite pentru a fi parcurse de amatori, cât și de drumeții profesioniști. 
Drept pentru care vă așteptăm începând de anul acesta să descoperiți 
traseele de la noi ( mai cunoscute sau mai puțin cunoscute)

TRANSILVANIA BRUNCH
Unul dintre deja binecunoscutele Brunch-uri din Transilvania se or-
ganizează în mod tradițional în parteneriat cu MyTransilvania la noi 
în curte. Lumea se bucură de o zi plină de bunătăți, relaxare, descope-
riri inedite în lumea satului ardelenesc. Anul acesta va fi în 22 Mai. Vă 
așteptăm cu drag. Înscrieri pe:  https://www.mytransylvania.ro/

POVESTEA TERACOTEI DE LA MEDIAȘ
Despre cuptorul de cahle se spune că este unul dintre cele mai repre-
zentative artefacte din civilizația românească, un artefact capabil să re-
dea evenimente și schimbări petrecute la nivelul societății din punct de 
vedere etnic, politic, social, economic. Cu toate acestea, meșteșugul fa-
bricării manuale a cahlelor de teracotă a fost aproape uitat la începutul 
sec XX când sobele ajung considerate ca fiind demodate după apariția 
sistemelor  moderne de încalzire. Cu toate beneficiile pe care le ofe-
ră noile sisteme de încălzire, acestea nu au reușit să înlocuiască atât 
frumusețea sobelor sau șemineelor de teracotă pictată, cât și atmosfera 
specială transmisă de acestea.
După 111 ani și o mulțime de schimbări sociale, politice si economi-
ce, Teracota Mediaș produce aceleași cahle pictate, folosind cuptoarele 
vechi, rețeta originală de amestecuri de pământ, același număr de ma-
nufacturieri și aceeași tehnologie de glazurare și pictare manuală. 
Vă puteți bucura de o expoziție de cahle în cadrul pensiunii noastre, iar 
dacă doriți achiziția unei sobe vă putem facilita cumpărarea.

VIA TRANSILVANICA 
Suntem mândri ca Via Transilvanica a ajuns în 2020 la noi și pentru că timp de 2 săptămâni am fost tabă-
ra de bază a voluntarilor. Astfel avem deja povești despre cât de faini sunt oamenii aceștia și cum s-a facut 
acest drum. Terra Saxonum, cu cei 115 km ai săi trece fix prin fața porții noastre, iar la noi toți cei ce par-
curg acest drum sunt bineveniți să se cazeze, să mânce, să bea o cupă cu apă sau doar să își tragă sufletul 
și să împărtășim poveștile faine ale drumului.  Vă invităm să parcurgeți acest drum ( întreg sau parțial) să 
descoperiți o Românie altfel iar pentru detalii accesați: www.viatransilvanica.com



    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 beneficia 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 = 2 
lei, respectiv prețul camerei este circumferința burții domnului x 2 lei = 
pretul camerei / noapte.

HRĂNEŞTE ANIMALELE! 

Dacă pe parcursul şederii, copilul tău hrăneşte animalele, beneficiază 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

140 gr untură, 140 gr unt, 4 
gălbenușuri, coajă de lămâ-
ie, 420 gr făină. Se frămân-
tă aluatul, se ia cu mâna și se 
formează gogoși, se apasă sus 
cu degetul o gropiță , se unge 
cu albuș, se presară migdale 
mărunțite sau zahar praf. Se 
coace. În adâncitura gogoșii se 
pune după preferință gem de 
fructe.

Gogoși

Oferte
trăznite

Oferte
trăznite

Oferte
trăznite

Sfintele Rusalii
Program: 
18.06.2021	(vineri): cazare, bun venit tradițional, cina de bun venit
19.06.2021	(sâmbată): cazare, mic dejun, prânz haiducesc, jocuri de haiduci în pădure, cină ca la mama 
acasă
20.06.2021	(duminică): cazare, mic dejun, participare la Slujba de Rusalii, prânz tradițional, program 
de relaxare, cină festivă
21.06.2021	(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: 755 lei/pachet/loc în cameră dublă.

Weekend săsesc
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): 365 lei/pachet/loc în 
cameră dublă
Preț Sezon (15.06-15.09): 395 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 fi 
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): 360 lei/pachet/loc în 
cameră dublă
Preț Sezon (15.06-15.09): 390 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 fi 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

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 fi un program limitat la anumite date vom mixa pachetul 
Experiențe gastronomice cu weekendul gastronomic. Astfel, în principiu 
fiecare weekend din an poate fi unul gastronomic și de fapt va fi 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 fieca-
re astfel de Experiență să fie 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 fiecare 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 afla care sunt ur-
matoarele experiențe de care puteți să aveți parte. 

MIC DEJUN SIBIAN
Tradițional, natural, delicios, sănătos sunt câteva cuvinte care pot foar-

te bine să descrie micul dejun pe care încercăm să vi-l oferim. Facem par-
te din rețeaua care oferă „Mic dejun Sibian” un concept local de mic de-
jun care este inspirat din mâncărurile tradițional locale, sănătoase și care 
îți dă putere în fiecare 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: 

01.01.2021 - 14.06.2021:		 150	lei/cameră
15.06.2021 -15.09.2021:  200 lei/cameră  
16.09.2021 - 20.12.2021:  150	lei/cameră

01.01.2021 - 14.06.2021:		 130	lei/cameră
15.06.2021 -15.09.2021:		 170	lei/cameră 	
16.09.2021 - 20.12.2021:  130	lei/cameră


