Lăzarea - Pensiunea Elvira

Lăzarea se situează la 6 km nord-vest de Gheorgheni. Castelul Lazăr din localitate a fost
construită în secolul XV. şi de-a lungul secolelor s-a transformat de mai multe ori. În secolul al
XVII-lea oferea cazare pentru regi şi voievozi, care au venit să viziteze
Transilvania
. Mănăstirea Franciscană a fost construită în anii 1600, forma actulă a primit în anul 1875.

Casa de Oaspeti Elvira situata la 5 min de centrul localitatii si la 10 min de obiectivele turistice.
Turistii vor gasii un mediu familial si cald. Copii pot sa descopere lumea animalelor domestice.
Casa de oaspeti are 5 camere, pentru 11 persoane, doua grupuri sanitare, doua sufragerie,
bucatarie dotate si living.

Structura de cazare
- Nr. camere: 5
- Nr. locuri: 11
- Nr. băi/ WC: 2/3
Profil localitate: munte, rural
Profil cazare: pensiune
Tip cazare: casa de oaspeti
Unitate de închiriere: camera
Locaţie comună cu proprietarii: da
Animale de curte: da
Accept animale de companie: nu
Posibilităţi de parcare: în curte
Încălzire: da
Distanţe: şosea: 300 m, benzinarie: 5 km, magazin alimentar: 100 m, restaurant: 1 km, ştrand
in aer liber: 39 km, zona verde: 50 m
Utilităţi curte: mobilier de grădină, gril
Servicii masă: mic dejun, pranz, cina, demipensiune
Servicii şi facilităţi:
- bucatarie dotata
- receptie non-stop
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- Tv in camere si in living
- DVD playere in camere
- Wi-Fi
- Organizarea programelor: ture cu trasura de cai, gril
- coacere și degustare cozonac secuiesc
Schimb lenjerie/aşternut: la cerere
Curăţenie: fiecare zi
Nr. minim de nopţi:1
Interval de închiriere: tot anul
Check-in: 15:00
Check-out: 11:00
Limbi vorbite: română, maghiară.

Propuneri de excursii
Lacul Roşu, Cheile Bicazului, castelul Lázár
Manastiri din Moldova (Bistrita, Agapia, Vărătec)
Izvorul Mureşului, Siculeni, Biserica Romano-catolică din Sumuleu Ciuc si Mănăstirea
Franciscană, Cetatea Mikó (Miercurea Ciuc), peştera Súgó
Tuşnad, Lacul Sfânta Ana, Tinovul Mohos
Praid (salina), Corund (ceramică), Sovata (staţiune balneara, lacuri sărate), Lacul Ursul

Oferta de tarife
- camera pt 1 persoana: 8 EUR/persoana/zi
- mic dejun: 3 EUR/persoana/zi
- pranz: 5 EUR/persoana/zi
- cina: 4 EUR/persoana/zi
- demipensiune: 16 EUR/persoana/zi

Contact
Adresa: Lăzarea, nr. 513; jud. Harghita
Tel.: +40746118570
Email: bartiselvira@gmail.com

Formular de rezervare online - Cerere oferta
Galerie foto
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