
Termeni si conditii 
 
Prin efectuarea unei rezervari pentru locatia noastra, confirmati ca ati citit si 
sunteti de acord cu termenii si conditiile de mai jos. 
 
REZERVAREA CABANEI 

• Numele persoanei din formularul de rezervare rămâne singurul contact 
și este responsabil pentru proprietatea rezervată și comunicarea cu 
personalul Cabanei Soveja. 

• Sejurul minim la Cabana Soveja este de 2 nopți. 
• Capacitatea de cazare in Cabana Soveja este de 14 locuri in pat + 2 

locuri in paturile suplimentare. 
• Cabana este formata din 7 dormitoare (6 paturi duble, 2 paturi single, 2 

paturi suplimentare), dispuse astfel: 3 camere duble standard cu baie 
proprie si 2 apartamente fiecare avand 2 dormitoare si o baie comuna. 

• La acestea se adauga si 1 Living Room generos, 1 baie in spatiul 
comun si 1 Bucatarie (utilata pentru gatit cu aragaz si cuptor electric, 
plita cu gaz, cuptor cu microunde, aparat de cafea, incalzitor de apa, 
unelte, tacamuri, vesela, oale, gratar in curte) 

• Cabana Soveja este situată in satul Soveja intr-o zona izolata, langa 
padure. Accesul se face doar cu mașina. Din dreptul Bisericii Nasterea 
Domnului se face la dreapta pe un drum asfaltat, apoi o portiune de 
aprox 500 m de drum pietruit, forestier. În timpul iernii și în zilele 
ploioase, solul poate fi foarte murdar/moale, de aceea va recomandam 
sa fiti pregatiti cu echipament corespunzator. 

• Cabana Soveja își rezervă dreptul de a refuza orice rezervare. De 
asemenea nu acceptam grupuri de copii neinsotiti de adulti. Varsta 
minima pentru rezervare este de 21 ani. 

• Filmarea si fotografierea cu caracter comercial nu este permisa pe 
propietatea Cabanei Soveja. Pentru astfel de proiecte trebuie solicitata 
aprobarea propietarului. 
 

CONDITII DE REZERVARE 
• Timpul de check-in este de la ora 14:00 până la 20:00 în ziua sosirii și 

check-out este oricând până la ora 12:00. Aceste detalii se pot modifica 
avand o discutie in prealabil. 



• Un formular de înregistrare a oaspeților trebuie completat de către 
persoana care a efectuat rezervarea, la sosirea in locatie. De asemnea 
se vor mentiona si datele de pe buletin. 

• Cheile pot fi colectate personal la sosirea la Cabana Soveja. 
• Cheile trebuie să fie returnate responsabilului Cabanei Soveja în ziua 

plecării. 
• Oaspeții sunt responsabili pentru alegerea lor de cazare. Cabana 

Soveja nu este responsabilă dacă stilul de proprietate nu se ridică la 
așteptările oaspeților, prin urmare oaspeții trebuie să vizualizeze 
materialele despre propietate disponibile pe www.cabanasoveja.ro cu 
atenție, înainte de rezervare. 

• Fumatul nu este permis în Cabana Soveja. Puteți fuma afară, dar cu 
rugamintea sa nu aruncati resturile de tigara pe jos, in curte sau in 
padure, ci la cosul de gunoi. Vă rugăm să aveți o grijă deosebită mai 
ales în perioadele uscate, deoarece toate împrejurimile sunt inflamabile! 

• Datorită riscului ridicat de incendiu, lumanarile si nici alte surse de foc 
nu sunt permise în cabană.  

• Orice persoană care dăunează intenționat sau din neglijență clădirii sau 
echipamentelor din cabana va fi responsabilă de costul reparațiilor 
ulterioare. 

• Ne plac animalele, le primim cu drag. 
• Capacitatea maximă a casei este de 16 persoane (14 in paturile 

disponibile + 2 paturi suplimentare). 
• Oaspeții trebuie să părăsească proprietatea într-o manieră curată și 

ordonată la plecare. Aceasta include spălarea și aruncarea resturilor de 
mâncare, returnarea tuturor obiectelor în poziția inițială. Si curatarea 
gratarului. 

• La plecare oaspeții trebuie să oprească luminile și sa se asigure ca 
usile si ferestrele casei sunt inchise. 

• O taxă de înlocuire de 50 € se va aplica dacă cheile de proprietate au 
fost pierdute sau nu sunt returnate la plecare. 

• Atunci când proprietatea este rezervată pentru sapte sau mai multe 
nopți, este oferit un serviciu gratuit de reîmprospătare, inclusiv lenjerie 
proaspătă și prosoape. 



• Wi-Fi-ul este oferit gratuit pentru oaspeți. Deși se vor depune toate 
eforturile pentru a ne asigura că Wi-Fi-ul funcționează conform 
destinației, nu putem garanta o conexiune disponibilă din cauza unor 
probleme de rețea care nu pot fi controlate de noi. Compensația nu va fi 
luată în considerare în aceste circumstanțe, deoarece Wi-Fi este oferit 
gratuit. 

• Pentru confortul și igiena casei, vă recomandăm să utilizați papucii de 
casă și să vă scoateți încălțămintea la intrare, mai ales in sezonul 
ploios. 
 

MODALITATEA DE PLATA SI ANULAREA REZERVARILOR 
• Plățile pentru cazare vor fi efectuate in locatie, achitand cash sau card. 
• Doar in urma achitarii unui depozit de 30% din valoarea totala a 

rezervarii, aceasta devine ferma. Avansul se achita prin transfer bancar, 
in contul mentionat in conversatia prealabila. 

• Daca rezervarea este anulata cu mai putin de 21 zile inaintea sosirii, 
avansul devine nerabursabil. Daca rezervarea este anulata la mai mult 
de 21 zile, avansul poate fi considerat depozit pentru o alta perioada de 
rezervare, in limita disponibilitatii. 

• Clientul poate anula rezervarea in intervalul de 48 de ore dupa initiere. 
Odata ce aceasta perioada a trecut avansul de 30% este supus 
conditiilor mentionate mai sus. 

 


