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DESCRIEREA
CAMERELOR SI A
FACILITATILOR
PENSIUNII
Casa Barolo va ofera 8 camere si doua apartamente confortabile, ideale
pentru team-buildinguri si evenimente de familie.
Impartirea camerelor:
- 4 camere la parter cu un pat matrimonial, cate doua persoane in
camera. La aceste camere avem posibilitatea de a adauga un pat mic
suplimentar pentru copii.
- 2 camere la etaj, cu mansarda. Aceste camere au doua paturi
matrimoniale, cate patru persoane in camera.
- 2 camere cu cate doua paturi de 140 cm, in regim single, si cate un
pat de 90 cm. Total locuri in camere: 3
- 2 apartamente, intr-o cladire separata, cu etaj. La parter este un pat
tip fotoliu si un semineu, iar la etaj este un pat matrimonial, avand loc
patru persoane intr-un apartament.
Total locuri de cazare in paturi normale: 30
Total locuri de cazare in paturi suplimentare: 4
Pensiunea Casa Barolo va ofera o oaza de relaxare printr-un SPA
modern, renovat in anul 2019, cu un ciubar cu apa sarata, sauna
traditional uscata, si o piscina interioara. Cladirea piscinii are si o sala
de relaxare cu sezloane, semineu. In curtea interioara a zonei de
relaxare este si un bar.
In a doua cladire a pensiunii este sala de mese, barul, bucataria, sala de
conferinta si o sala de relaxare ideala pentru petreceri si activitati de
relaxare. Iesind din aceasta cladire, gasiti o terasa acoperita.
Langa terasa este amenajat locul pentru workshopul de paine pe vatra,
si tot in locul acesta preparam gulyasul nostru deja celebru.
In curte pensiunii este loc de parcare, masa de ping-pong.

PRETURILE NOASTRE
FACILITATI DE BAZA

Cazare:
- In regim single: 200 lei/persoana/noapte - include mic dejun, acces
piscina, ciubar, sauna
- In regim double: 150 lei/persoana/noapte - include mic dejun, acces
piscina, ciubar, sauna
Mancare:
- Pranz: 55 lei/persoana - supa/ciorba, fel principal, salata
- Cina: 55 lei/persoana - fel principal, salata, desert
- Platou aperitive: 30 lei/persoana - 6 preparate la alegere din meniul de
aperitive
- Coffee break: 20 lei/persoana - cafea, ceai, suc de portocale, 2 tipuri de
gustari
- Mic dejun extra: 25 lei/persoana - cafea, ceai, suc de portocale, bufet cu
diferite preparate

PRETURILE NOASTRE
FACILITATI EXTRA
Sala de conferinta:
- 700 lei/zi inceputa
- In cazul in care sunt ocupate minim 8 camere, sala de conferinta este
gratuita, pentru o noapte de cazare o zi de sala de conferinta.
- Sala de conferinta are o capacitate maxima de 20 pers. la masa, sau 30
pers. fara masa. Sala de conferinta este echipata cu Smart TV cu cablu
HDMI, Videoproiector, Flipchart, Prelungitoare, Aer conditionat. Sala de
conferinta are o terasa proprie pentru pauzele scurte.
Sala de relaxare - NOU 2020
- 500 lei/sejur
- Sala de relaxare este dotata cu un ecran mare, cu videoproiector, cu
conexiune la Netflix si canale de televiziune. Are un colt pentru board
games, masa de foosball. Totodata are un spatiu marocan cu semineu, si
posibilitatea de a fuma narghilea. Spatiul acesta se poate folosi si pentru
petreceri.
Locatie:
Pentru evenimentele de o zi (team-building, botez, nunta, petrecere, etc.)
sau pentru persoanele care participa la un eveniment cu cazare, dar
persoana in cauza nu se cazeaza la pensiune.
- 50 lei/persoana - facilitati de baza
- 70 lei/persoana - facilitati de baza + piscina, sauna si ciubar

PRETURILE NOASTRE
TEAM-BUILDING

Anul acesta investim mai mult, pentru clientii nostrii corporate, ca sa
putem oferi o expetienta de neuitat in locatia noastra. Pe parcursul anului o
sa adaugam mai multe variante de activitati de team-building.
Workshop paine pe vatra si pasta de jumari:
- 700 lei/grup
- Include instruire, reteta si toate cele necesare desfasurarii workshopului.
Degustare de vin:
Colaboram cu mai multe persoane care organizeaza degustari de vin.
Pretul acestor degustari este in functie de numarul de participanti si
numarul si tipul vinurilor degustate. La cererea clientului se trimite o oferta
de pret, direct de la organizatorul evenimentului de degustare. Aceasta
degustare poate sa fie una simpla sau una gastronomica.
Tir cu arcul:
- 200 lei/grup
- Tir cu arcul intr-un loc amenajat, o activitate prefecta pentru zile
calduroase.
E-bike - NOU 2020
- Anul acesta investim in e-bike-uri, si organizam treasure hunt-uri in jurul
satului. Pentru o oferta de pret pentru aceasta facilitate, va rugam sa ne
intrebati direct in e-mail.

REGULAMENTE
Rezervare:
- Rezervarea se poate face in timpul saptamanii pentru minim 8 camere ori
in regim single (8 persoane), ori double (16 pers.) ori mixat.
- In weekend rezervarea se poate face pentru minim 16 persoane.
- Rezervarea este finalizata in momentul achitarii a unui avans de 50% din
costul total al cazarii, sau pentru evenimentele de o zi, un cost fix de Intre
1500 lei si 2000 lei in functie de marimea grupului.
Mancare:
- Ne pare rau, dar nu este posibila folosirea bucatariei de catre clienti.
- Mancarea o preparam proaspata pentru fiecare grup, de aceea nu avem
posibilitaea de a servi mancare a la carte. Pentru grupurile sub 25 de
participanti avem posibilitatea de a servi doar un singur fel de preparat la o
masa servita, iar la grupurile peste 25 de participanti avem posibilitatea de
a servi doua feluri de preparate la o masa servita.
Locatie:
- Nu se pot aduce bauturi de catre clienti din afara pensiunii. Avem un bar,
care functioneaza doar pe conceptul de "open-bar", pe bugetul grupului se
umple frigiderul iar la sfarsitul evenimentului se deconteaza consumatia.
- In cazul in care sunt mai putine persoane decat numarul pentru care s-a
rezervat intitial, si acest numar nu este confirmat cu cel putin 2 saptamani
inainte de eveniment, toate costurile aferente vor aparea pe factura finala.
Daca participa mai multe persoane, decat cele discutate initial, costurile
aferente vor aparea pe factura finala.

