OFERTA DE REVELION (2017-2018) la Villa Alice, Suceava
Pentru perioada 30 decembrie 2017 – 2 ianuarie 2018, 3 nopți, Villa Alice vă invită să petreceți
revelionul în Bucovina în următoarele camere:
- Cameră de 3* pentru 3 nopți = 225 lei de persoană preț pachet
- Cameră de 4* pentru 3 nopți = 270 lei de persoană preț pachet
- Apartament de 4* pentru 3 nopți = 345 lei de persoană preț pachet
- Cameră cu dotări de 5* pentru 3 nopți = 450 lei de persoană preț pachet
Prețurile sunt valabile în condițiile cazării a 2 persoane în cameră.
La apartament, persoana a treia și eventual a patra dacă sunt copii până la 12 ani se cazează gratuit,
copiii între 12 și 18 ani plătesc jumătate de preț iar adulții a treia eventual a patra persoană plătesc cu
30% mai puțin decât prețul afișat pe persoană.
*Micul dejun este opțional, costă 25 de lei de persoană și este bufet suedez și se poate opta sau nu
pentru el chiar în momentul sosirii la pensiune.
Masa și programul de revelion sunt de asemenea opționale și va putem recomanda restaurantele „Oscar
Wilde” sau „Centru Vechi” care se află în imediata apropiere a pensiunii.
După cum vedeți oferta noastră este flexibilă, mai mult chiar dacă ne sunați o puteți face gratis pe Skype
(villaalicesv) sau, normal, pe telefonul pensiunii la 0230/522.254, discutăm pentru a lămuri eventualele
neclarități apoi formulați rezervarea (detaliat, precis, concret) pe e-mail. Noi vă confirmăm și
dumneavoastră achitați avansul pentru cazare în contul nr. RO39BUCU1702232847018RON, deschis la
ALPHA BANK ROMANIA SA, Suc. Suceava, pentru S.C. VILA ALICE S.R.L. RO 14489234, J33/103/27.2.2002.
Oferta de petrecere Revelion la restaurant este deci opțională, puteți să o luați sau nu, dar ar fi bine să
vă hotărâți cât mai repede pentru a mai găsi locuri.

Vă așteptam în (probabil) cele mai frumoase si superechipate camere de
5* din Romania la un preț incredibil de mic!

