
 

 

OFERTA PASTE   

Paste Catolic 10-13 aprilie 

Paste Ortodox 17-20 aprilie 

Pachete de 3 nopti 

 

Hotel Poezia 4* Luna Ses 
 

 

 

Locatie:  
Hotel Poezia este situat la aproximativ 4 km de partia de ski Luna 
Ses, 8 km de centrul localitatii Negresti-Oas, 50 km de municipiul 
Satu Mare, 55 km de Sighetul Marmatiei si 35 km de Sapanta.   

  
Camere: 

Hotelul are o capacitate 16 de camere duble, 2 apartamente si un 
penthouse. 
2 apartamente compuse din dormitor si living cu canapea 
extensibila 
9 camere matrimoniale cu balcon 
4 camere twin cu balcon 
3 camere  - la mansarda, fara balcon (2 twin si una 
matrimoniala).  
Toate camerele sunt prevazute cu mobilier modern, TV led, 
minibar, seif, halate de baie, Baile sunt dotate cu cabina de dus, 
uscator de par, produse de baie.  
 
Facilitati:   
Restaurant cu capacitatea de 180 locuri; parcare gratuită; sala 



 

 

de conferințe capacitate 150 locuri, internet wireless gratuit, 

piscină 13/7 m,(adâncimea 1.4 m), jacuzzi, saună umedă, saună 

uscată. Pentru SPA se ofera prosoape. 

 

 

 

 

 

 

Pret pachet 3 nopti/camera ( 2 persoane) 

1790 lei/ camera matrimoniala 

1700 lei/camera twin 

1610 lei/camera mansarda 

2300 lei/apartament 

 

Tarifele sunt exprimate in lei, pt 2 adulti, pachet de 3 nopti. 

Copil sub 2 ani – gratuit 

Copil 2 – 12 ani – 350 lei/sejur 



 

 

Copil sau 2 copii peste 12 ani sau al treilea adult pot fi cazati doar 

in apartament – 400 lei/sejur 
 
 
 
 
 
 

Ziua 1  
Primirea turiștilor, ora 14 -16, cu platouri tradiționale, pălincă, vin, 
apa.  
Relaxare la piscină sau activități în aer liber - plimbare, tenis de 
masă.  
Ora 19 - Cina  
 
Ziua 2 
Mic dejun între orele 8 și 10 
Program de voie 
Sugestii pentru vizite: 
Certeze - declarată, neoficial, cea mai bogata comună a 
României. 
Muzeul Satului din Negresti  
Cimitirul Vesel din Săpânța 
Biserica Manastirii din Peri - Sapanta 
Mânăstirea Barsana  
Castelul Karoly din Carei cu biserica franciscana din Capleni  
Ora 17 - Atelier de vopsit ouă (pentru copii si nu numai...) 
Ora 19 - Cina 
In aceasta noapte, la miezul noptii( între ora 0.00 si 2.30) fiind 
Noaptea de Înviere, invităm turiștii la biserica Schitul Arhidiacon 
Stefan de la Luna Ses la Slujba de Înviere si sfințire a Pastelor si 
a cosurilor cu prinoase. Schitul e la 2 km de hotel, într-un cadru 



 

 

mirific, o biserica de lemn frumoasa, desprinsa parca din alte 
vremuri.  
 
Ziua 3 
Mic dejun între orele 8 și 10 
Program de voie 
Ora 13 - Prânz traditional de Paște. Se vor ciocni ouă, se va 
mânca pasca, miel, coaste, umplutura; preparate specifice zonei 
si sărbătorii. 
Ora 17 - Vânătoarea de ouă si iepurasi...de ciocolata! Activitate 
pentru copii 
Program de voie 
Ora 20 – Cina 
 
Ziua 4 
Mic dejun între 8 și 10 
Eliberarea camerelor - Ora 12 
 
In timpul meselor se asigura apa plata, apa mineral, palinca si vin 
varsat alb si rosu. 
 
 

Relatii la telefon 0743449286. 

www.hotelpoezia.ro 

office@hotelpoezia.ro 

Va asteptam cu drag! 

 
 
 
 
 

 

http://www.hotelpoezia.ro/

