
 
 

OFERTĂ PAȘTE 2023 
 

1000 lei/persoana 
500 lei/copil 

 
Pachetul de servicii cuprinde : 

- Cazare la Hotel Valea Lui Liman*** 

intrare 14.04.2023 ( Vinerea Mare )– ieşire 17.04.2023 ( a doua zi Paste) 

- Cină in data de 14.04.2023 

-Mic dejun in data de 15.04.2023 

- Cină in data de 15.04.2023 

-Mic dejun in data de 16.04.2023 

- Cina de PASTE in data de 16.04.2023 

- Mic dejun in data 17.04.2023 

Cadou simbolic pentru cei mici de la Iepuraș 
Loc de joacă în interior pentru copii 

Foc de tabără în ultima seară 
Accesul gratuit la cele doua ciubare si sauna in limita disponibilitatii 

Accesul gratuit in ferma complexului 
 

Copiii cu varsta de maxim 4 ani dispun de gratuitate la cazare și masă 

(fără să beneficieze de masă sau pat în cameră). 

Pentru copiii de peste 4 ani, trebuie achitată contravaloarea pachetului pentru copil.  

 

 

 



 
 

 
   

14.04.2023( vineri) CINA 

 

  Mix Grill: Ceafă de porc la grătar   -½  

                   Piept de pui la grătar   -  ½  

                   Mititei                      - 2 buc   

   Cartofi la cuptor cu rozmarin 

   Salată asortată de sezon 

   Clătite cu nucă si miere 

   Pâine 

   - Apă minerală sau plată  

 

 

15.04.2023 ( sambata) MIC DEJUN- bufet suedez 

 

-Omletă simplă 

-Salată de boeuf, salata de vinete, zacuscă 

 -Rol şuncă cu hrean 

-Șuncă de Praga, salam -2 sortimente                                                     

-Roșii, castraveți, ridichi, ceapă verde 

-Cașcaval , telemea de vacă, caş de oaie 

-Unt, gem de casă- 3 sortimente, miere, fineti 

-Croissant cu unt 

-Cozonac de casă 

-Lapte, iaurt 



 
 

-Cafea espresso 

-Ceai de fructe de pădure 

-Suc de portocale, apă plată 

-Pâine alba/ neagră 

-Fructe  

 

15.04.2023 (sambata) CINA 

        

       - Pastrav in malai 200g 

       - Mamaliguta cu branza  

       - Mujei de usturoi  

       - Papanel traditional 

       - Apă minerală sau plată  

       - Vin cramele~ Dealul Dorului~ roșu/alb, la pahar 200 ml 

 

 

16.04.2023 ( duminica de Paste)   MIC DEJUN – bufet suedez 

 

-Omletă simplă 

-Oua roşii    

-Salată de boeuf, salata de vinete, zacuscă 

 -Rol şuncă cu hrean 

- Drob de miel 

-Șuncă de Praga, salam -2 sortimente                                                     

-Roșii, castraveți, ridichi, ceapă verde 



 
 

-Cașcaval , telemea de vacă, caş de oaie 

-Unt, gem de casă- 3 sortimente, miere, fineti 

-Croissant cu unt 

-Cozonac de casă 

-Lapte, iaurt 

-Cafea espresso 

-Ceai de fructe de pădure 

-Suc de portocale, apă plată 

-Pâine alba/ neagră 

-Fructe  

 

16.04.2023 ( duminica de Paste) CINA TRADIȚIONALA   

 -  Friptură de curcan la cuptor 

 -  Cartofi piure  

  -  Salată de salată verde cu lămâie 

   - Pâine 

   - Mousse de ciocolată asezonat cu îngheţată de vanilie și fructe de pădure 

  -  Apă plată sau minerală  

  -  Suc Gama Coca-Cola  

  -  Vin la pahar Cramele Dealul Dorului alb/roşu  200ml 

  -  Țuică de casă/ afinata de casa 50 ml. 

 

 

 

 



 
 

17.04.2023 ( luni )   MIC DEJUN – bufet suedez 

 

-Omletă simplă 

-Oua roşii    

-Salată de boeuf, salata de vinete, zacuscă 

 -Rol şuncă cu hrean 

- Drob de miel 

-Șuncă de Praga, salam -2 sortimente                                                     

-Roșii, castraveți, ridichi, ceapă verde 

-Cașcaval , telemea de vacă, caş de oaie 

-Unt, gem de casă- 3 sortimente, miere, fineti 

-Croissant cu unt 

-Cozonac de casă 

-Lapte, iaurt 

-Cafea espresso 

-Ceai de fructe de pădure 

-Suc de portocale, apă plată 

-Pâine alba/ neagră 

-Fructe  

 

 

 

 

 

 



 
 

Observații: 

 

• Rezervările se fac până în data de 7.04.2023 prin 
achitarea unui avans de 50% din suma totală de 
plată,sau prin plata integrala. 

• Diferenta de plata se achita pana in data de 
7.04.2023. 

• Rezervarile se fac în limita locurilor disponibile! 

• Acceptam plata cu card de vacanta! 

• Check-in-ul se face în data de 14.04.2023  la ora 12:00. 

• Check-out-ul se face în data de 17.04.2023 la ora 11:00. 

• Avansul nu se returneaza.  
 

 

 

 

 

 

VALEA LUI LIMAN 

307410 Comuna Tomesti, Jud.Timis, Romania 

Rezervari: rezervari@valea-lui-liman.ro 

Mobil: 0735 012 511 
 

 


