
OFERTĂ CAZARE PENSIUNEA CASA DOINA**** 

 

     Pensiunea Casa Doina**** este situata în Bran, aproape de Castelul Bran şi la 25 km de 

Braşov.    Toate camerele au balcon şi TV prin cablu. 

Casa Doina oferă 10 locuri de parcare gratuite și un loc de joacă pentru copii. 

La numai 3 km de pensiune, puteţi vizita centrul de divertisment Wolf, care are zonă de bowling, 

piscină şi cinematograf. 

În apropiere de Pensiunea Casa Doina există numeroase restaurante, iar la 6 km veţi găsi 

staţiunea de schi Bran-Poarta. 

Acesta este locul preferat de turiștii din Bran, conform comentariilor independente. 

Cuplurile apreciază în mod deosebit această locaţie. I-au dat scorul 9,4 pentru un sejur pentru 2 

persoane. 

Această proprietate este de asemenea cotată pentru cel mai bun raport calitate/preţ în Bran! 

Clienții primesc mai mult pentru banii lor comparativ cu alte proprietăți din acest oraș. 

Vorbim limba dumneavoastră! 

Pensiunea Casa Doina a întâmpinat clienții Booking.com începând cu 23 feb 2010 
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Cele mai apreciate facilități 

 parcare gratuită 

 camere de familie 

 WiFi gratuit inclus 

Exterior 

 șemineu în aer liber 

 mobilier exterior 

 terasă la soare 

 terasă 

 grădină 

Animale de companie 

 Animalele de companie nu sunt acceptate. 

  

Activităţi 

 drumeţii Cost suplimentar 

 tenis de masă 

 teren de joacă pentru copii 

 Mâncăruri și băuturi 

 fructe 

 Cafea foarte bună! 

  

Internet 

 Gratuit! Internet wireless este disponibil în zone publice şi este gratuit. 

  

Parcare 

 Gratuit! Este posibilă parcarea privată gratuit la proprietate (nu este necesară rezervare). 

 parcare păzită 

  



OFERTĂ CAZARE PENSIUNEA CASA DOINA**** 

Servicii 

 serviciu de transfer 

 serviciu de transfer (cost suplimentar) 

 recepţie deschisă nonstop 

 săli de conferinţă şi petreceriCost suplimentar 

  

General 

 zonă pentru fumători 

 încălzire 

 camere izolate fonic 

 camere de familie 

  

Limbi vorbite 

 Engleză standard 

 Română 

Cele mai apropiate puncte de atracție 

 Castelul Groazei Bran 

0,5 km 

 Castelul Bran 

0,6 km 

 Wolf Park Adventure 

7,1 km 

 Rezervaţia de urşi de la Zărneşti 

8,5 km 

 Parcul de aventură Cheile Grădiștei 
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9,4 km 

 Cetatea Râșnov 

11 km 

 Dino Parc 

11,3 km 

 

  

CAPACITATE:  

           ●24 LOCURI DE CAZARE: 

            ›8 CAMERE DUBLE 

            ›2 APARTAMENTE 

 

TARIFE: 

           ●PERIODA 01.06.19-30.09.19 

 ›CAMERA DUBLĂ + MIC DEJUN - 170 RON 

 ›APARTAMENT + MIC DEJUN    -  300 RON 

 

          ●PERIOADA 01.10.19-22.12.19 

 ›CAMERA DUBLĂ + MIC DEJUN - 160 RON 

 ›APARTAMENT + MIC DEJUN    -  280 RON 

 

     *SE ACCEPTĂ ȘI VOUCHERE DE VACANȚĂ, CU EXCEPȚIA LUNII AUGUST  


