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Cu circa 67 de euro mergi într-un sejur de Revelion ori la Buşteni ori în Bulgaria, la Razlog.
Banii acoperă la 
Buşteni 
4  nopţi la o pensiune de 2 margarete, în vreme ce la 
Razlog 
cumperi, cu aceeaşi bani, un sejur de 3 nopţi la un hotel de 4 stele cu saună, jacuzzi, fitness -
incluse în preţ. Vezi cît te costă 
Revelionul 
aici şi la bulgari.

  

Cu 291 de lei (în jur de 67.36 de euro) mergi într-o mini-vacanţă de Revelion la Buşteni. În
aceşti bani intră 4 nopţi 
cazare 
la o pensiune de 2 margarete, fără masă. Detalii, 
aici
.

  

Dacă vrei să mergi de Revelion la Sibiu,  vei achita 332 lei (76.85 euro) pentru un sejur de 4
zile la o pensiune  de 3 margarete, fără masă. Tariful este valabil pentru minimum 15 
persoane. Informaţii suplimentare, aic i.

  

Cei care vor să petreacă Revelionul la o cabană din Arieşeni,  trebuie să ştie că un sejur de 4
zile aici ajunge la 340 de lei (78.70  euro). În preţ nu intră masa festivă de Revelion, care se
ridică la 300  de lei. Detalii,  aici .
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http://www.infoturism.ro/sejur/busteni/hotel-vila-laura/521308
http://www.infoturism.ro/sejur/sibiu/hotel-pensiunea-fortuna/530651
http://www.infoturism.ro/sejur/arieseni/hotel-cabana-vartop/514793
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Cu 90 de euro (peste 360 de lei)  mergi de Revelion într-o vacanţă la Sighişoara. Tariful
acoperă 3 nopţi cazare cu mic dejun la un
hotel de 3 stele. Detalii, 
aici
.

  

Un revelion în Maramureş te costă 95 de euro. Tariful acoperă 4 nopţi cazare la o pensiune de
2 margarete. Mai multe informaţii,
aic
i.

  

  

Ce Revelion poţi face cu 100 de euro în Bulgaria

  

Cu 38 de euro mergi în vacanţă în staţiunea de schi Pamporovo.  În preţ intră 3 nopţi cazare cu
mic dejun la un hotel de 3 stele.  Turiştii vor avea acces gratuit wi-fi, piscină interioară şi fitness.
 Detalii, 
aici
.

  

Un sejur de 4 zile în staţiunea Bansko te costă 40 de euro. În preţ intră 3 nopţi cazare la un
hotel de 4 stele, fără masă. Detalii, 
aici
.

  

Cu 50 de euro mergi de Revelion la schi în staţiunea Borovets din Bulgaria. În preţ intră 3 nopţi
cazare la 3 stele, fără masă. Detalii, aici .

  

Un sejur de 4 zile în Razlog te costă 66 de euro. În preţ intră 3 nopţi cazare, acces la fitness, 
jacuzzi, piscină interioară, saună - la un hotel de 4 stele. Tariful nu  acoperă masa. Detalii,
aici
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http://www.infoturism.ro/sejur/sighisoara/hotel-casa-cu-cerb/532933
http://www.infoturism.ro/sejur/maramures/hotel-pensiunea-maria3/545181
http://www.infoturism.ro/sejur/pamporovo/hotel-lucky-amp-spa/526130
http://www.infoturism.ro/sejur/bansko/hotel-st-ivan-ski-amp-spa-aparthotel/524424
http://www.infoturism.ro/sejur/borovets/hotel-villa-yagoda/537226
http://www.infoturism.ro/sejur/razlog2/hotel-white-fir/540891
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.

  

Pentru a citi despre statiunile montane de la noi din tara, recomandate ca destinatii de Revelio
n ,
accesati
aceasta sectiune
a site-ului nostru.

  

Citeste mai mult...

  

Sursa: www.money.ro
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ro/statiuni-montane.html
http://www.money.ro/ce-revelion-poti-face-in-romania-si-in-bulgaria-cu-maximum-100-de-euro_1132171.html
http://www.money.ro/

