
 

 

 

Ofertă pentru petrecerea Sărbătorilor de Paște 2023 

Pensiunea Poarta Raiului 

Munții Șureanu 

14 aprilie – 18 aprilie 2023 

 

Vă adresăm invitația de a sărbători si anul acesta Sfintele Sărbători de Paște alaturi de noi. 

 

Pensiunea Poarta Raiului dorește să aducă în sufletul celor care îi trec pragul, liniștea 

și spiritul special al Sărbătorilor de Paște.  

 

Meniul este tradițional, alcătuit din preparate naturale, produse în zonă. 

 

Pensiunea dispune de facilități de agrement  (Centrul SPA cu saună uscată, saună 

umedă, fotolii încălzite și Jacuzzi), Wi-Fi, parcare păzită,  cameră de joacă pentru copii.  

 

Pensiunea Poarta Raiului se află la o distanță de 2,7 km  de pârtiile de schi ale 

Domeniului Schiabil Șureanu http://www.schisureanu.ro/ . 

 

Detalii ofertă: 

 

Perioada: 14.04.23 - 18.04.2023 

4 NOPTI – 5 ZILE. Preț: 1600 Lei/camera dublă (2 persoane) 

 

1 Pachet de Paște include: 

 

✓ Mic dejun în regim de bufet suedez 

✓ Masă festivă în Duminica Paștelui –16.04.2023 

✓ Foc de tabără în data de 16 Aprilie, cu servire de țuică fiartă. 

✓ Acces zilnic la Centrul SPA în intervalul orar 16:00 - 22:00 

 

*** Mesele bogate cu preparate de casă se servesc după tradiția ardelenească si nu 

vor lipsi bunătățile locale - ouă roșii, drob, borș și friptură de miel, sarmale, caș, 

urdă, tocăniță de hribi, zacuscă, salata de boeuf, păstrăv, pască, cozonaci, prăjituri. 

 

Pensiunea dispune de camere cu pat matrimonial, modern mobilate. 

De asemenea, există camere cu pat matrimonial și paturi suplimentare (suprapuse) 

pentru familiile cu copii. În incinta pensiunii există cameră de joacă. 

 

 

http://www.schisureanu.ro/


 

 

Dotări camere: 

✓ TV 

✓ Cabină de duș 

✓ Halate de baie 

✓ Papuci unică folosință 

✓ Gel de duș, cremă de corp, șampon și balsam de păr  

✓ Uscător de păr 

✓ Mochetă 

✓ Minibar 

 

*** Copiii sub 7 ani beneficiază de gratuitate. 

*** Tariful pentru copiii de la 7 la 14 ani cazați în cameră cu părinții este de 400 

Lei/pers. 

*** Dacă într-o cameră dublă se vor caza mai mult de 2 persoane, se va achita 600 lei 

de persoană în plus, suplimentar față de pretul ofertat, în condițiile în care au vârsta peste 14 

ani. 

*** Rezervarea se consideră valabilă în momentul încasării avansului de 50% din 

valoarea sejurului. 

*** Avansul  se restituie in cazul anulării rezervarii până în data de 01 aprilie 2023. 

 

 

Detalii și rezervări: tel. 0732001174;  e-mail: office@poartaraiului.ro  

Informații despre locație și norme interne se pot obține accesând www.poartaraiului.ro 

facebook.com 

 

 

Vă așteptăm și vă dorim Sărbători Fericite! 
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