
CAZARE 2017-18

CAMERE & LOCURI DE CAZARE

TARIFE STANDARD INCHIRIERE*
DOTARI & FACILITATI

Atic Studio (4 pax)
- 1 pat matrimonial & 1 canapea extensibilă
- terasa deschisa
- baie proprie

- 1 pat matrimonial
- terasa deschisa
- baie pe etaj

- 1 pat matrimonial
- terasa deschisa
- baie pe etaj

- 1 canapea extensibila
- WC pe etaj
- baie la etajul 1

- bucătărie complet utilată
- sufragerie elegantă 12 persoane
- living room generos
- sistem audio performant
- Smart TV, DVD player și colecție de filme
- grădină privată de 4000 mp
- masă de ping-pong (exterior)
- 8 biciclete (5 adulți, 3 copii)
- livadă pomi fructiferi
- gradină cu legume
- grătar și zone de luat masa
- foișor și masă acoperită
- multiple zone de relaxare
- locuri de parcare in incinta proprietății

Terrace Bedroom (2 pax)

Alcove Bedroom (2 pax)

Living Room (2 pax)

15 Feb - 14 Mai 150 EUR 90 EUR

150 EUR 90 EUR15 Sep - 14 Nov 180 EUR

15 Nov - 14 Ian 160 EUR 100 EUR200 EUR

180 EUR

15 Mai - 14 Iul 160 EUR 100 EUR200 EUR

15 Iul - 14 Sep 180 EUR 120 EUR220 EUR

Perioada Luni - Joi DuminicaVineri- Sambata

Zaivan Estate Prahova Valley - Str. Natiunii nr. 9, Breaza, 
Jud. Prahova, Romania

tel:+40 31 110 70 58
email: hello@zaivan.com

www.zaivan.com

MESE & CATERING

Pentru mese festive si evenimente va putem 
ajuta cu organizarea acestora cu ajutorul 
restaurantelor sau firmelor de catering locale.

* Preturile sunt pentru închirierea proprietății in întregime indiferent de numărul de persoane cazate. Oferte speciale se pot acorda pentru 
perioade mai lungi de 4 nopți sau pentru un număr mai mic de 10 persoane. Zilele de Vineri, Sâmbătă si Duminica se rezerva doar in cadrul 
sejururilor de minim 2 sau 3 nopți. Preturile nu sunt valabile pentru perioadele imediat înaintea si după sărbătorilor legale, pentru acele 
perioade vila se poate închiria doar in cadrul pachetelor speciale.

Proprietatea este localizată in apropierea 
pietei cu produse agroalimentare locale, 
supermarket, numeroase restaurante si pizzerii 
chiar si cu livrare la vila.

Proprietatea se inchiriaza in regim self-catered, 
fara nici o masa inclusa. Vă punem insa la 
dispozitie toate utilitatile necesare pentru 
pregatirea mesei de catre dumneavoastra 
inclusiv zona de gratar complet dotata.

Domeniul Zaivan, situat in centrul statiunii Breaza, intr-o zona cunoscuta pentru cladirile istorice, dar si 
multa verdeata si priveliste deosebita asupra dealurilor reprezentative ale zonei geografice.

Zaivan este recunoscut in primul rand pentru suprafata de 4000 mp, neobisnuit de mare pentru o 
proprietate privata de vacanta. 

Vila Zaivan, situata in mijlocul proprietatii, imbina elemente de design clasice, specifice perioadei in 
care a fost construita cu finisaje si dotari moderne specifice camerelor de hotel de lux.


