TAKE A BREAK

ALEGE SA PETRECI MOMENTE DE RELAXARE LA
TCI SOCIAL CLUB

140 lei / persoana
*Oferta valabila 30.11.2021 si 01.12.2021

Detalii oferta:
* Oferta este valabila pentru zilele 30.11.2021 si 01.12.2021
* Tariful este 140 lei/ persoana cu acces in intervalele orare: 10:00 - 14:45 sau 15:10 - 20:00
* Oferta include acces in zona de piscine si pranzul sau cina.
* Zona de piscine include urmatoarele servicii: Bazin apa sarata, sauna cu perete de sare, ciubar cu apa sarata,
jacuzii, bazin inot.
* Accesul este permis doar pe baza de rezervare iar locul se conﬁrma doar in momentul achitarii pachetului.
* Locurile sunt limitate
* Oferta valabila exclusiv adul lor
* Masa se va servi in incinta restaurantului
* Casca in bazine este obligatorie

PRANZ
*servirea mesei se va face in interalul orar 12:30 - 14:50

CINA
*servirea mesei se va face in interalul orar 17:30 - 19:30

Preparat cald (la alegere)

Fel principal (la alegere)

Ciorba de perisoare cu smantana si ardei verde
Supa crema de legume

Muschiulet porc cu sos ciuperci si cartoﬁ wedges
Pastrav cu mamaliga si sos usturoi
Paste cu pui si ciuperci

Fel principal (la alegere)
* Un pahar prosecco
Piept de pui gorgonzola cu cartoﬁ aurii
Paste Ragu
* Un pahar prosecco

*Conform noilor reglementări în vigoare, începând cu 03.10.2021, accesul la TCI SOCIAL CLUB este permis
exclusiv în baza Cer ﬁcatului Verde Electronic care atestă vaccinarea sau trecerea prin boală în ul mele 6 luni
(vă aﬂați între a 15-a și a 180-a zi ulterioară conﬁrmării cu SARS-COV-2). Conform aceleiași hotărâri publicate în
data de 2 octombrie 2021, testele rapide an gen sau cele RT-PCR nu mai pot ﬁ luate în considerare pentru a
asigura accesul clienților în cadrul clubului TCI Social Club. Noile reglementări sunt de natură provizorie, dat ﬁind
contextul epidemiologic actual.

* REZERARI LA NUMARUL DE TELEFON : 0736 640 101

