
HOTEL:  MOTEL MOARA VECHE 

 Destinatie:  Craciun 2020 

 Statiune:  Sacalaseni, MM 

 

      

 

 Info Hotel:   

Motelul Moara Veche este situat in localitatea Sãcãlãşeni, pe drumul national judeţean DJ 128B, la doar 4 km 

de municipiul Baia Mare. 

Moara Veche oferã oaspeţilor sãi cea mai bunã cazare si pensiune. Cazarea este asiguratã in 37 de camere si 

douã apartamente cu baie proprie si aer conditionat. Confortul oaspetilor este asigurat de centrala termicã (apã 

caldã zi si noapte), de televiziune prin cablu, telefon si minibar in camerã. Motelul Moara veche dispune de 

piscinã, saunã, salã de fitness si teren de sport (tenis si fotbal). Micul dejun poate fi servit intr-un salon de 80 

de locuri, capacitatea restaurantului este de 400 - 500 de locuri. 

Capacitate cazare: 

37 camere fiecare cu 2 paturi, baie si aer conditionat 

 2 apartamente cu baie si aer conditionat 
 

PACHET CRACIUN 2020: 

Pachetul de Craciun   1440,00 lei de persoana ( 4 nopti -5 zile, cazare +  pensiune completa+ masa festiva de Craciun+ 
piscina interioara+parcare ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HOTEL:  GABRIELA 3 * 

 Destinatie:  Craciun 2020 

 Statiune:  Viseu de Sus 

 

    

 

 Info Hotel:   

  Situare: Situat in Maramureșul Istoric, în orașul Vișeu de Sus, pe DN 18, departe de vacarmul centrului urban 

aglomerat, având confortul și dotarea unui hotel de clasă, dar în același timp intimitatea, căldura și eleganța locuinței 

proprii, Hotelul Gabriela satisface și cele mai drastice exigențe. 

Camere: Hotel GABRIELA pune la dispoziția oaspeților săi un număr de 100 locuri de cazare structurate astfel: 

- 12 camere duble matrimoniale clasificate 3*** Plus 

- 12 camere twin clasificate 3*** Plus 

- Un numar de 27 de camere sunt in proces de renovare 

 

Restaurant:  Restaurantul cochet și elegant, alături de o terasă unică prin ea insăși, întregesc peisajul acestui mic 

complex. 

 Facilitati: telefon, Acces internet de mare viteza (wired & wireless), Mini bar, Room service, Parcare pazită ,Terasă cu 

o capacitate de 100 locuri, Bucătărie cu specific tradițional românesc și internațional . 

Hotelul oferă facilitati de Wellness si Spa. Acestea includ piscina interioara, sală de fitness, jacuzzi, baie turcească, 

saună uscată, salină, dușuri emoționale și fotolii cu hidromasaj 

Atractii in zona: Mocăniţa de pe Valea Vaserului. 

PACHET CRACIUN 2020: 

- camera dublă 3840 Ron (1920 Ron/pachet/persoană) 

Pachetul conține: 

- 3 nopti cazare (24.12. - 27.12. 2020) - mic dejun buffet suedez - Seara traditională românească de Craciun - 

24.12.2020 - (cină, colinde, surprize) - Seară Maramureșeană (25.12.2020) începând cu orele 21:00 cu cină inclusă - 

Acces nelimitat la Centrul SPA și piscină interioară 

Tarife pentru copii: 

• până la 4 ani – gratuit • 4 – 7 ani – 30% din valoarea pachetului pentru un adult. • 7 – 14 ani – 50 % din valoarea 

pachetului pentru un adult. • Hotelul nu dispune de paturi suplimentare! Cazarea copiilor este posibilă în limita  

disponibilității camerelor cu canapea extensibila 

 

 

 


