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OFERĂ-LE
CELOR DRAGI

O EXPERIENȚĂ
- CADOU DE 

 NEUITAT!

 

Crăciun 2021 
la Mistral Moieciu

PETRECE  SĂRBĂTOAREA 
BUCURIEI PURE ÎNTR-UN

DECOR NATURAL DE
POVESTE, ÎNCONJURAT DE

MUNȚII BUCEGI ȘI DE
PIATRA CRAIULUI

Mistral Resort Moieciu: 
Str Bangaleasa, nr. 194G, 

Moieciu de Sus – Romania
Tel: +40 368 433 057 / +40 737 990 745 (

E-mail: rezervari@mistralresort.ro



PACHETE de CRĂCIUN

Pachet  2 adulți 
(Camera Standard)               1470 lei

Pachet 2 adulți + 1 copil cu vârsta
< 5.99 ani (Camera Standard)              
                                                  1470 lei

Pachet 2 adulți + 1 copil cu vârsta
de 6-11,99 ani (Camera Studio
Duplex):                                  1890 lei

Poți opta pentru o
experiență completă, de

tip pachet, sau putem
configura un pachet

personalizat, la cerere

24 - 27
decembrie 2021

PACHETELE INCLUD:

Cazare 3 nopți + mic dejun
Foc de Tabără în 24
decembrie
Cină festivă în seara de
Crăciun
Surprize de la Moș Crăciun...
dacă ați fost cuminți! 



Poți opta pentru o
experiență completă, de

tip pachet, sau putem
configura un pachet

personalizat, la cerere

24 - 27
decembrie 2021

TARIFE INDIVIDUALE

 Tarif Camera Dublă Twin Standard     
                                            350 lei / noapte

Apartament Studio Duplex (ocupare
maximă 2 adulți + 2 copii)
2 adulți                           400 lei /noapte
2 adulți + 1 copil  <6 ani sau 2 copii <6
ani                                    400 lei / noapte

 
 

Meniu Seara de Crăciun: 
                                   210 lei/adult
Copii 0 - 5 ani:     gratuit  
Copii 6 - 11 ani:   90 lei 
Copii > 12 ani:     180 lei

 



MENIU FESTIV DE
CRĂCIUN

M I S T R A L  H O T E L  M O I E C I U  V Ă  P R E Z I N T Ă :

la Restaurantul Arcade

APERITIVE

Salată de boeuf

Cașcaval afumat

Telemea de capră

Roșie, castravete, ceapă roșie

Chifteluțe

Cotlet haiducesc

Șorici, slăninuță afumată

FEL PRINCIPAL

Sarmale cu mămăliguță, smântână și ardei

iute

Ceafă de porc și pulpe dezosate la grătar

Cartofi la cuptor

Mujdei de usturoi

Salată de murături

DESERT

Cozonac cu nucă

Fructe de sezon

Tortul casei

Pachet de Băuturi:

Whisky Jack Daniels: 50 ml/pers

Afinată: 50 ml/pers || Palincă: 50 ml/pers

Vinul Casei (alb/rosu/roze): 500 ml/pers

Bere Heineken: 400 ml/pers

Cafea espresso

Sucuri din gama Pepsi

Apa minerală / plată



 
√ Micul dejun se serveste in regim bufet suedez, in restaurant, zilnic in intervalul orar

08:30 – 10:30.
 

√ Cu exceptia zilelor de 25.12.2021 si 31.12.2021, restaurantul va functiona in intervalul
orar 13:00 – 20:30. Acest program poate fi modificat conform reglementarilor legale in

vigoare.
√ Programul restaurantului pentru datele de 25.12.2021 si 31.12.2021 va fi: 13:00 – 16:00.

Incepand cu ora 18.30, se va organiza o cina festiva cu meniu prestabilit si servire la
farfurie (serviciu optional, pentru care se transmite comanda de rezervare anticipat).

Acest program poate fi modificat conform reglementarilor legale in vigoare.
 

√ Comanda pentru serviciile de alimentatie publica (pranz si cina), se va putea face in
regim a la carte, din meniul de lista. 

 
√ Restaurantul este amenajat conform normelor de distantare sociala si se permite

accesul pentru maxim 6 persoane la masa. Nu este permisa modificarea aranjamentului
actual si mutarea meselor / scaunelor. 

 
√ Nu este permis accesul cu animale de companie in restaurant. 

 
√ Din cauza situatiei pandemice generate de Coronavirus (Covid-19), este obligatorie

purtarea mastii de protectie in toate spatiile interioare comune.
 

 √ Facilitatile sportive (sala fitness) si locul de joaca pentru copii sunt indisponibile, ca
urmare a situatiei generate de Covid-19.

 
 

INFORMAȚII    UTILE

Pentru PLATA INTEGRALĂ IN AVANS se oferă un discount de 10% din valoarea totală a
serviciilor rezervate.

 
Pentru confirmarea rezervarii este necesară plata unui avans de 10% din valoarea totală a

serviciilor comandate;
 

Pana in data de 15 decembrie 2021 este necesară plata unui avans de 50% din valoarea totală a
serviciilor comandate;

 
 


