Paste - Domeniul
Dracula Danes
Danes (MS), Romania

Descriere Paste - Domeniul Dracula Danes 3*, Danes (MS), Romania
Domeniul Dracula din Danes este format din Pensiunea Dracula, Centrul Ecvestru si Hanul Dracula
Pensiunea Dracula asezata pe cursul Tarnaveni Mari te asteapta intr-un minunat decor natural, in apropierea localitaţii
Danes, la doar cativa km de legendara cetate din Sighisoara... dispune de 26 de locuri în camere twin, 2 locuri în
camera matrimoniala, 1 cameră superioară (2 locuri). Dotări: grup sanitar propriu, cu duș, TV, cablu, piscină în aer liber
cu terasă, sala de conferințe (70 de locuri): video-proiector, flip-chart, internet, TV, sala de consiliu (12 locuri),
barbeque în foișor sau mese câmpenești, cu produse tradiționale, loc de joacă pentru copii, mini-fermă animale, teren
minifotbal, masa de ping-pong.
Centrul Ecvestru este in imediata apropiere a pensiunii Danes si se intinde pe o suprafata de 5 hectare in care locul
central este ocupat de activitatile cu si in jurul calului. O expozitie permanenta pe teme ecvestre completeaza
ambientul identitatii de agrement, nascuta din pasiunea pentru animalul pe care noi il consideram cel mai frumos si
mai tandru dintre toate - calul. Cazare: 22 locuri (pat matrimonial), 8 locuri (paturi twin), 2 camere superioare.
Hanul Dracula Danes situat într-un loc pitoresc la 6 km de Sighisoara si 5 km de Pensiunea Dracula Danes. Hanul iti
garanteaza o vacanta departe de griji, un loc unde schimbi telefonul mobil cu undita de pescuit, blocul din cartier cu o
padure magnifica... aici te bucuri de clipele minunate petrecute in sanul naturii. Totul se intampla in jurul unui lac pazit
de animale salbatice sau domestice ce pot fi admirate intr-o mica gradina zoologica si de o stana amenajata unde vei
redescoperi adevaratul concept ‘inapoi in natura’. Cazare (21 de locuri) 5 camere triple, 1 camera dubla, 2 camere
superioare. Dotari: grup sanitar propriu, cu dus, televizor si cablu TV, locuri amenajate pentru picnic, lacuri pentru
pescuit, mini-gradina zoological, Mini-insula cu lebede, loc de joaca amenajat pentru copii, stana amenajata, lipsa
internet/semnal mobil slab.
Include 30.0 - Surpriza iepurasului in camera, cina, 01.05 - mic dejun, demonstratie ecvestra in manejul acoperit, cina,
02.05 - mic dejun, pranz festiv cu preparate traditionale de Paste. Foc de tabara cu tuica sau visinata. 03.05 - mic
dejun.

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (09.01.2023 16:27)

