
  

 
Oferta Ski in Păltiniș & Sleep in Sibiu 2020 

171 EUR/ PERSOANĂ 

(PRETUL INCLUDE 10 % DISCOUNT EARLY BOOKING  valabil pentru rezervari 

pana in 31.10.2019) 

Situat la 30 km de Sibiu, pe platoul Poiana Poplăcii, la 1 km înaintea stațiunii Păltiniș, la o altitudine 

de 1400 de metri în munții Cindrel, Complexul de ski și agrement Arena Platoș 

Păltiniș (www.arenaplatos.ro) oferă iubitorilor de sporturi de iarnă cinci pârtii, dotate cu 4 teleschiuri, 

1 telescaun, 2 benzi transportoare, 10 tunuri de zăpadă, nocturnă, centru de închirieri, școală de 

schi și snowboard și un Apres Ski Bar după model austriac, tabere, concursuri sportive, unele 

destinate profesioniștilor, altele destinate inclusiv familiilor sau concursuri ceva mai trăznite și 

petreceri pline de good vibes. Iubitorii de freestyle se pot bucura de cel mai modern fun-park din 

România cu nocturnă, unul construit pe trei platforme, fiecare numărând câte trei elemente de 

dificultate mică, medie și avansată. 

Servicii incluse:  

• 5 nopți cazare la Hotel Carpathian 3* (loc in camera dubla - intrare duminica și 

ieșire vineri) 

• Skibus Dus-Intors de luni până vineri (1 x bilet dus-intors/ zi)  

• 5 zile școală de ski (18 ore) 

 

Note: 
• Intrarea se va face numai duminica iar ieșirea numai vinerea; 

• Program Skibus: Sibiu – Arena Platos: ora 09:00 /  Arena Platos – Sibiu: ora 16:00 

• Oferta de 18 ore se organizează pentru grupuri de minim 4 persoane, de vârste similare și nivel 

de pregătire apropiat. Vâsta cursanților trebuie să fie mai mare de 6 ani! 

• Program Ofertă 18 ore: Luni-Joi 10:00-12:00 Curs, 12:00-13:00 Pauză, 13:00-15:00 Curs. 

Vineri: 10:00-11.50 Curs, 12:00 Festivitatea de premiere 

• Rezervarea locurilor se face prin programare, cu cel putin 14 zile înainte de perioada dorită. 

• Dacă nu se îndeplinesc condițiile de organizare a grupului,școala de schi își rezervă dreptul de 

a nu desfășura oferta, anunțând posibilii cursanți cu cel puțin două zile inainte de începerea 

ofertei. 

• Prețurile pachetelor pentru copii vor fi calculate in funcție de vârsta acestora de aceea 

pentru copii va rugam solicitați o oferta personalizata la rezervari@vacanta-mea.eu;  

• Pentru cazare în camera single se va calcula supliment de camera single; 
 

Perioadele pachetului turistic: 

Check in Check out 

05.01.2020 10.01.2020 

12.01.2020 17.01.2020 

19.01.2020 24.01.2020 

26.01.2020 31.01.2020 

02.02.2020 07.02.2020 

09.02.2020 14.02.2020 

16.02.2020 21.02.2020 

23.02.2020 28.02.2020 
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