VIZITEAZĂ COVASNA!
www.viziteazacovasna.ro

THE MACHINE HOUSE - Zăbala
Proprietățile Contelui Mikes
Situată în Zăbala, într-o zonă pitorească aflată la 6 km de Covasna, The
Machine House este o pensiune construită pe un domeniu privat cu o
suprafaţă de 500 ha, care include o pajişte şi o pădure. Există 2 lacuri, 4
iazuri de pescuit, saună şi pune la dispoziţie activităţi de drumeţii şi
echitaţie.
Proprietatea este deţinută de o familie transilvăneană nobilă şi include un
castel care datează din secolul al XVI-lea şi 2 clădiri anexe. Accesul la
internet WiFi este disponibil gratuit în toate zonele. Există 4 zone de luat
masa, una în aer liber, două pe terase şi una în interior.
La cerere, oaspeţilor li se pot oferi mese pregătite după reţete
transilvănene tradiţionale, care pot fi servite în zona de luat masa. Printre
alte facilităţi, The Machine House oferă grădină cu loc de joacă pentru
copii şi animale domestice.
Se pot organiza diverse activităţi, printre care observare de urşi, plimbări
cu trăsura trasă de cai şi drumeţii prin sălbăticia naturii.
Proprietatea oferă parcare privată gratuită. Este situată la 1 oră de mers
cu maşina de Lacul Sfânta Ana, singurul lac vulcanic din România.

Casa de Oaspeți

Tarife în EUR/ cameră / noapte - mic dejun inclus
The Brick Room
The Blue Room
The Green Room
The Red Room
The Yellow Room
The Beam Room
The Garden Room
The Orange Room
The Hunters Room

The Garden House

The Old Saddlehouse

120 EUR/ noapte
100 EUR/ noapte
100 EUR/ noapte
100 EUR/ noapte
90 EUR/ noapte
90 EUR/ noapte
90 EUR/ noapte
90 EUR/ noapte
80 EUR/ noapte
90 EUR/ 2 persoane
Peste 2 pers. se achită 30 EUR/ pers. pentru fiecare persoană în
plus.
Capacitate: max. 5 persoane
120 EUR/ 2 persoane
Peste 2 pers. se achită 45 EUR/ pers. pentru fiecare persoană în
plus.
Capacitate: max. 8 persoane

Rezervare/Condițiile rezervării:
 50% avans pentru rezervare fermă
 Plată integrală cu 14 zile înaintea începerii sejurului
 Oferta este valabilă până la 20.12.2017
Pentru pachete personalizate va rugăm nu ezitați să ne scrieți la:
oferta@viziteazacovasna.ro
Pentru rezervări vă rugăm să ne scrieți la: rezervare@viziteazacovasna.ro

