
                  

                    OFERTA CAZARE CU PENSIUNE COMPLETA 
                         IN PERIOADA 23-25.06.2023 
 
                                 PENSIUNEA VALEA CU STRUTI 
 
            Dispune de 15 camere duble si 3 apartamente din care 2 cu 3 locuri si unul 
cu 4 locuri. 
            Pret adult in camera dubla: 600 lei, in regim single 800 lei 
            Pret adult in apartament: 600 lei in regim de ocupare 4 adulti 
            Pret adult in apartament: 700 lei in regim de ocupare 3 adulti 
            Pret adult in apartament: 800 lei in regim de ocupare 2 adulti 
            Pret adult in apartament: 1000 lei in regim single 
 
APARTAMENTELE ȘI 3 CAMERE DUBLE SUNT DEJA REZERVATE  
 

                                        SINGUR ACASA 1 si 2 
 
            2 casute din lemn cu terasa, living cu canapea extensibila, chicineta si baie 
la parter si un dormitor deschis la etaj cu 2 paturi twin. 
            Pret adult: 600 lei in regim de ocupare 4 adulti 
            Pret adult: 700 lei in regim de ocupare 3 adulti  
            Pret adult: 800 lei in regim de ocupare 2 adulti 
 
 

                                                    CHILII (4) 
           4 casute din piatra cu terasa, dormitor cu 2 paturi twin si baie. 
             Pret adult: 550 lei in regim dublu, 750 lei single. 
              
 
             Pretul include cazare 2 nopti, cina de bun venit  pe 23.06., mic dejun, pranz 
si cina pe 24.06 si mic dejun pe 25.06. Toate mesele sunt tip bufet. La pranz este 
inclusa apa si cafeaua, iar la cina cate o tarie ( afinata, tuica sau palinca) si cate un 
pahar de vin. 
              Pretul include utilizarea restaurantului ca sala de conferinta incepand de 
vineri 23.06.2023 ora 16  pana duminica 25.06.2023 ora 12. 



La solicitare am primit aceste Completari la oferta de masa: 
 
Prima cina: bulz, pastrav cu cartofi natur și prăjitura casei.  

Mic dejun bufet cu brânzeturi, oua, omlete, salam, sunca, zacusca, unt, gem, ceai, cafea, 

limonada. 

Prânz:  ciorbe la alegere: una de porc cu afumatura și una de găina cu taitei de casa,  pulpe de pui 

sau cotlet de porc la alegere cu piure sau orez cu legume, salata de varza, placinta cu mere. 

A doua cina: aperitiv traditional cu sorici, jumari, sunculita, telemea, cas afumat, muschiulet, 

rosii, ceapa, mix grill cu ceafa de porc, piept de pui, carnati, mici, cartofi prajiti și muraturi, 

papanasi la desert.  

Dacă aveți și alte propuneri suntem deschiși.  

  

Farm. Daniela Brănescu  

Hotel Valea cu Struți 

 

 
Referitor la masa de prânz de duminică și alte detalii legate de masa 
putem discuta cu D-na Brănescu și vom gasi soluții corecte pentru 
ambele părți. 
Angela Mărculescu 
 
SUNT VALABILE VAUCERELE DE VACANȚĂ 
 
CINE DOREȘTE POATE RĂMÂNE ȘI DUMINICĂ SEARA 
 
             
 
             
             


