
POTTYANDI ERDEI ISKOLA HÁZ          CASA ȘCOALA PĂDURII DIN POTIOND 
 

 

LISTA DE PREȚURI 
 Din 1 decembrie 2016. 

 

Cazare RON/zi/pers. 

În camere cu mai multe paturi, cu baie comună 30 

În camping, în cort propriu1 6 

1. Campingul are bloc sanitar propriu. 

 

 

SERVICI DE MASĂ RON/zi/pers. 

Pensiune completă1 56 

Mic dejun 10 

Prânz 19 

Cină 13 

Masă festivă2  97 

1. Pensiunea completă conține: mic dejun, prânz, cină și în plus câte o gustare 

înainte de masă, după masă și după cină și 1 litru de apă minerală. 

2. Masa festivă este recomandată în cazul botezurilor, nunților și a altor evenivente 

festive. Durata servirii meniului cu ocazia mesei festive este de max. 7 ore. Pe 

perioada servirii punem la dispoziția oaspeților noștri o cameră cu două paturi.   

 

 

 

Închiriere case RON/zi/pers. 

Pentru 26-30 persoane1 750 

Pentru 16-17 persoane2 450 

Pentru 9-10 persoane2 250 

1. Casa are o bucătărie bine echipată și o sală de mese. 

2. Casa are o bucătărie bine echipată.  

 

 

 

 

 

 



 

Oferte pachet  RON/pachet/pers. 

Programul Școala Pădurii1 (5 zile/4 nopți) 300 

Programe tematice de vacanță2 (5 zile/4 

nopți) 
400 

Oferta Poteca Fenyovize 3 22 

Oferta Poteca Valea Vasond4 28 

1. Programul Școala Pădurii conține pe lângă cazare și trei mese pe zi, o excursie cu 

căruța/sania și o activitate de cunoaștere a naturii cu durată de două ore. Programul 

începe în prima zi cu prânzul și se termină în a cincea zi cu prânzul.  

2. Programul tematic de vacanță conține cazarea cu pensiune completă, programe de 

specialitate zilnice. În cazul fraților al doile copil profită de o reducere de preț de 50 de 

lei. 

3. Oferta Poteca Fenyovize conține un prânz și 1 oră de activități de cunoaștere a naturii.  

4. Oferta Poteca Valea Vasond conține un prânz și excursie cu ghid pe poteca tematică 

Valea Vasond. 

 

PROGRAME RON/program/pers. 

Excursie cu căruța/sania (aprox. 4 ore) 15 

Activități de cunoaștere a naturii (aprox. 2 ore) 9 

Meșteșuguri populare (aprox. 2 ore) 9 

Cântece și dansuri populare (aprox. 2 ore) 9 

Vizitarea valorilor istorice, folclorice ale zonei (aprox. 4 ore) 8 

Excursie de cunoaștere a mediului înconjurător (aprox. 5 ore) 15 

Grătar – frigăruie/cârnați 14 

Grătar – mici (4 buc.) 13 

Coacere cozonac secuiesc (1/2 cozonac pe persoană) 8 

Tocăniță de cartofi  în ceaun, cu murătură 13 

 

Oaspeții pot folosii echipamentele din dotare, masă de tenis, teren de sport.  

Masă festivă putem asigura pentru 50 de persoane.  

 

Avansul reprezintă 25% din valoarea serviciilor prestate.   

 

Cu ocazia sărbătorilor de Rusalii și Revelion se aplică tarife speciale. 

 

Membrii Societății Carpatine Ardelene (cu carnet de membru valabil) beneficiază de 

25% reducere din prețul cazării. 


