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Compania de călătorii EXIMTUR a fost fondată în 1993 şi a urmat un vis îndrăzneţ: acela de a face lumea mai 
accesibilă, mai conectată şi uşor de explorat. De la bun început, am înţeles că afacerea noastră poate creşte doar 
dacă oferim garanţii ferme privind siguranţa călătoriilor şi calitatea serviciilor.

Astăzi, ne poziţionăm în topul celor mai puternice companii de profil din România. Suntem prezenţi cu o reţea 
de 28 de agenţii , în 19 oraşe din ţară: Bucureşti , Cluj-Napoca, Timişoara, Sibiu, Oradea, Arad, Baia-Mare, 
Suceava, Constanţa, Tîrgu Mureş, Satu Mare, Iaşi , Mediaş, Alba Iulia, Bistriţa, Brăila, Reşiţa, Hunedoara şi 
Botoşani.

Misiunea noastră este, de peste 24 de ani, aceea de a fi consultanţii tăi de călătorie! Cei peste 150 de specialişti 
din echipa EXIMTUR sunt permanent pregătiţi să îţi ofere servicii complete de călătorie, în deplină siguranţă 
şi confort, atât pentru deplasările în scop de afaceri , cât şi pentru cele în scop recreaţional.

Respectul faţă de clienţii , angajaţii , partenerii şi colaboratorii noştri , respectarea legislaţiei , constituie valorile 
în care credem şi care ne ghidează în desfăşurarea cu integritate a activităţii , zi de zi. 

Experienţa îndelungată şi parteneriatele solide pe care le deţinem în domeniu, diversitatea destinaţiilor şi a 
produselor turistice oferite, grija pentru a-ţi asigura un raport corespunzător preţ-calitate pentru fiecare tip de 
serviciu, sunt principalele atuuri care ne recomandă şi ne diferenţiază în piaţă.

Îţi mulţumim pentru că ne-ai ales!

Lucia Nora MORARIU
Director General, Fondator



SUNTEM ATENŢI LA 
NEVOILE TALE!

NOI TE PUTEM CONSILIA 
ÎN ORICE SITUAŢIE!

EXIMTUR oferă promoţii clienţilor fideli, 
prin aplicarea de reduceri la preţul pachetelor 
de vacanţă achiziţionate.

Urmărește pagina de Facebook www.face-
book.com/eximtur, blogul blog.eximtur.ro și 
intră pe site-ul companiei, www.eximtur.ro, 
pentru a fi mereu informat cu privire la con-
cursurile cu premii în vacanţe, obiecte 
promoţionale sau alte beneficii.

Poţi plăti orice serviciu în rate fără 
dobândă, prin intermediul parteneriatelor cu 
băncile Garanti Bank, Credit Europe Bank, 
Banca Transilvania, Raiffeisen Bank, BCR, 
Alpha Bank, Unicredit Bank, Bancpost. 

Vrei să pleci într-o vacanţă relaxantă și 
fără griji, în România sau în străinătate?

Călătorești cu autoturismul personal, cu 
autocarul, sau preferi varianta mai rapidă, 
zborul charter?

Simţi nevoia de a evada din rutină, într-un 
city-break de câteva zile?

Dorești să încerci ceva nou, cum ar fi o 
croazieră sau o destinaţie exotică?

Ai nevoie de un bilet de avion, de o cazare, 
de o asigurare medicală sau să închiriezi o 
mașină?

Suntem aici oricând! *9977 sau 0364-803888, 
serviciu disponibil NON-STOP



DE CE SĂ ALEGI EXIMTUR?

Îţi oferim SIGURANŢĂ, TRANSPARENŢĂ ȘI SERIOZITATE

Avem peste 24 DE ANI DE EXPERIENŢĂ în domeniul turismului

Suntem O ECHIPĂ SPECIALIZATĂ, care îţi stă mereu la dispoziţie

SELECTĂM cu grijă OFERTA, pentru tine

Îţi oferim PREŢURI COMPETITIVE și cel mai bun RAPORT CALITATE-PREŢ

La noi găsești SERVICII COMPLETE pentru orice fel de călătorie

Suntem alături de tine non-stop, prin SERVICIUL PERMANENT 
DE INFORMAŢII ŞI REZERVĂRI
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PLATA ÎN RATE FĂRĂ DOBÂNDĂ
La EXIMTUR poți plăti în RATE FĂRĂ DOBÂNDĂ cu cardurile de credit emise de:

Credit Europe Bank
6 rate fără dobândă

Unicredit Bank
10 rate fără dobândă

Garanti Bank
10 rate fără dobândă

Banca Transilvania
10 rate fără dobândă

BCR
4 rate fără dobândă

Alpha Bank
6 rate fără dobândă

Raiffeisen Bank
4 rate fără dobândă

Bancpost
4 rate fără dobândă
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Plecare Sosire Perioada L M M J V S D
TAROM
Cluj - București 06:15 07:10 • • • • • • •

09:35 10:45 • • • • •
13:45 14:55 • • • • •
14:30 15:40 • • • • • • •
16:40 17:50 • • • • •
19:00 19:55 • • • • • • •

București - Cluj 07:20 08:30 • • • • •
08:00 09:10 • • • • •
12:55 14:05 • • • • • • •
15:05 16:15 • • • • •
17:35 18:30 • • • • • • •
21:55 22:50 • • • • • • •

Preț: de la €50 dus-întors
Iași - București 06:00 07:00 • • • • • • •

09:30 10:40 • • • • •
14:20 15:30 • • • • • • •
19:05 20:15 • • • • •
20:30 21:40 •

București - Iași 08:00 09:05 • • • • •
12:50 13:55 • • • • • • •
17:35 18:40 • • • • • • •
19:00 20:05 •
21:50 22:45 • • • • • •

Preț: de la €49 dus-întors
Timișoara - București 06:20 07:15 • • • • • • •

08:30 09:25 • • • • •
13:15 14:30 • • • • • •
15:20 16:35 • • • • • • •
19:20 20:15 • • • • • • •

București - Timișoara 07:00 08:20 • • • • •
11:30 12:50 • • • • • •
13:35 14:55 • • • • • • •
17:55 18:50 • • • • • • •
21:15 22:10 • • • • • • •

Preț: de la €69 dus-întors
Satu Mare - București 09:45 11:05 •

18:50 20:10 • • • • •
București - Satu Mare 07:55 09:20 •

17:00 18:25 • • • • •
Preț: de la €107 dus-întors
Baia Mare - București 21:20 22:45 • • • • •
București - Baia Mare 05:55 07:15 • • • • •
Preț: de la €146 dus-întors
Suceava - București 05:55 07:10 • • • • • • •
București - Suceava 21:20 22:30 • • • • • • •
Preț: de la €90 dus-întors
Oradea - București 05:55 07:15 • • • • • •

09:50 11:10 • •
18:50 20:10 • • • • •

București - Oradea 08:00 09:25 • •
17:00 18:25 • • • • •

Preț: de la €115 dus-întors

Zboruri interne



Plecare Sosire Perioada L M M J V S D
BLUE AIR
Constanța - Cluj-Napoca 15:00 16:00 15.06-15.09 •

17:30 18:30 15.06-15.09 •
Cluj-Napoca - Constanța 16:30 17:30 15.06-15.09 •

19:00 20:00 15.06-15.09 •

Constanța - Timișoara 15:00 16:15 15.06-15.09 •
13:30 14:45 15.06-15.09 •

Timișoara - Constanța 16:45 18:00 15.06-15.09 •
15:15 16:30 15.06-15.09 •

Constanța - Iași 10:00 10:45 15.06-15.09 •
Iași - Constanța 11:15 12:00 15.06-15.09 •

Constanța - Oradea 13:00 14:15 15.06-15.09 •
Oradea - Constanța 14:45 16:00 15.06-15.09 •

Cluj-Napoca - Iași 07:00 09:25 01.01-28.10 • • • • • •
10:20 11:15 01.01-25.03 • • • •
09:50 10:45 26.03-28.10 • • • •

Iași - Cluj-Napoca 07:30 08:25 01.01-25.03 • • •
07:30 09:50 01.01-25.03 • • • •
07:00 07:55 26.03-28.10 • • •
07:00 09:20 26.03-28.10 • • • •

București - Iași 08:35 09:25 01.01-28.10 • • • • • •
17:30 18:20 01.01-28.10 • • • • • • •
20:00 20:50 01.01-28.10 • • • • • •

Iași - București 07:00 07:50 01.01-28.10 • • • • •
12:30 13:30 01.01-28.10 • • • • • • •
21:35 22:25 01.01-28.10 • • • • • •

Cluj-Napoca - Timișoara 08:55 09:35 01.01-25.03 • • •
08:25 09:05 26.03-28.10 • • •

Timișoara - Cluj-Napoca 09:10 09:50 01.01-25.03 • • • •
08:40 09:20 26.03-28.10 • • • •

Preț: de la €49 dus-întors

WIZZ AIR
Cluj-Napoca - București 08:10 09:10 • • •

19:30 20:30 • • • • • • •
București - Cluj-Napoca 06:45 07:40 • • •

21:00 21:55 • • • • • • •
Preț: de la €28 dus-întors

RYANAIR
Timișoara - București 06:50 07:55 • • • • • •

19:35 20:40 • • • • • •
Timișoara - București 08:20 09:25 • • • • • •

18:05 19:10 • • • • • •
Preț: de la €30 dus-întors

NOU Din agențiile EXIMTUR poți cumpăra și bilete de tren pe rute interne 
și internaționale.
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cada Bar, Yammi Grill, Tiki Bar), teren 
de beach volley, centrul GOLD SPA cu 
3 tipuri de saună şi camera de gheaţă. 
Însă, atracţia principală rămâne cupo-
la retractabilă de deasupra piscinelor 
interioare care lasa la vedere un im-
presionant spectacol celest, diurn sau 
nocturn. 
Tratament: Lux şi excelentă în domeniul 
serviciilor de balneologie şi SPA. Centrul 
de tratament balnear şi SPA, Nelumbo 
Med-SPA, este perfect conectat cu ho-
telul de 5 stele pentru că intimitatea 
oaspeţilor noştri este supremă. Centrul 
dispune de cele mai variate servicii şi 

terapii: hidroterapie, împachetări şi băi 
cu nămol, împachetări cu parafina, elec-
troterapie, hidrokinetoterapie, kinetote-
rapie, masaje, piscine interioare cu apă 
termală, cosmetică, saune şi o fântână 
cu gheaţa pentru curajoşii care vor să 
se răcorească. Apele termale din Băile 
Felix sunt cele mai curative şi apreciate 
din regiune, având proprietăţi miracu-
loase pentru majoritatatea afecţiunilor 
aparatului locomotor.  Tehnologie de 
ultima generaţie în recuperare – TECAR 
TERAPIA - În cadrul centrului Nelumbo 
Med-SPA se afla unicul aparat din regiu-
nea de Nord-Vest a României.

Amplasat aproape de liziera pădurii, în 
preajma lacurilor cu lotuşi sacri, nuferi 
albi, nuferi termali, Lotus Therm Spa & 
Luxury Resort este un spaţiu dătător 
de vitalitate şi de echilibru. Relaxarea 
şi refacerea sunt duse la perfecţiune 
în unicul complex termal de 5 stele din 
România. Fiecare element este special 
conceput pentru a-ţi aminti în fiecare 
clipă că, pentru noi, tu eşti un client va-
loros. Confort absolut, într-o ambiantă 
luxurianta. Strălucire, eleganta pură, 
relaxare care se transformă în refacere, 
împrospătare şi întinerire. Aceasta este 
promisiunea Lotus Therm Spa & Luxury 
Resort!
Dotări generale: restaurant, parcare 
proprie, acces persoane cu dizabilităţi, 
internet, păstrare obiecte de valoare, 
bar, magazin. Săli de conferinţă: 3 - Ver-
satile şi neconvenţionale, cele 3 saloane 
ale hotelului Lotus Therm Spa&Luxury 
Resort se adaptează cu uşurinţă unor 
evenimente diverse. Capacitate: Salon 
Topaz 100 locuri, Salon Opal 150 locuri, 
Salon Onix 200 locuri. Evenimente: con-
ferinţe, traininguri, cursuri, simpozioane, 
seminarii, nunţi, banchete, botezuri, ani-
versări. 
Dotări camere: aer condiţionat, minibar, 
seif, internet, uscător de păr, încălzire, 
telefon, Smart TV, halat de baie, papuci. 
Număr total camere: 180. Single:  79. 
Duble:  40  - dintre care 3 camere pen-
tru persoane cu dizabilităţi. Aparta-
mente:  45  - 39 apartamente standard 
şi 6 apartamente speciale – VIP, Ho-
neymoon, Gold, Blue. Apartamentul 
este format dintr-o cameră cu pat ma-
trimonial şi o cameră de zi care comuni-
că între ele. Suita este formată din două 
camere care comunică între ele, fiecare 
cu pat matrimonial. Familiale: 8. 
Servicii: puse gratuit la dispoziţia tutu-
ror clienţilor:  acces Aquapark, informa-
ţii despre atracţiile zonei şi programe 
turistice, sală de fitness, primirea şi 
transmiterea mesajelor şi corespon-
denţei, beţe Nordic Walking, comisi-

onar curier, sauna uscată,   păstrarea 
obiectelor uitate, sauna umedă, camera 
depozitare bagaje, Fântâna de gheaţă, 
transportul bagajelor, teren de volei, seif 
în cameră, apel de trezire, reviste şi zia-
re, acordare de prim ajutor în caz de ur-
genţă, acces internet, informaţii privind 
mijloacele de transport şi comenzi taxi, 
informaţii culturale şi rezervări, parcare. 
Servicii suplimentare cu taxa: tratament 
balnear și Wellness&SPA, închiriere 
masa Ping-Pong, masaj, închiriere jo-
curi (Remi, Şah, Table), tratamente ge-
riatrice, săli de conferinţe şi evenimente 
(3), cosmetică, servicii de spălătorie şi 
călcat, manichiura-pedichiura, convor-
biri telefonice interne şi internaţionale, 
fax, coafor, xerox,  Gold SPA (Masaje şi 3 
tipuri de saune) – Aquapark Felixarium, 
magazin,  camera de gheaţă (GOLD Spa 
Aquapark Felixarium), transport aero-
port. 
Servicii masă: fiecare moment petre-
cut în Salonul Ambră, restaurantul ho-
telului Lotus Therm Spa&Luxury Resort, 
devine unul de referință pentru oaspeți 
sau pentru cei care decid să celebreze 
aici evenimente persoanale sau profesi-
onale. Preparate culinare sunt pregătite 
cu pricepere de bucătari cu experiență 
certificate, în gastronomie. În câte-
va ore, transformăm Salonul Ambra 
potrivit celor mai exigente cerințe ale 
clienților. Capacitate: 180 locuri. 
Fitness/Wellness/Sport:piscină în aer 
liber, piscina acoperită, piscina cu apă 
termală, SPA, baza tratament, sala fit-
ness. Aquapark Felixarium – relaxarea 
şi distracţia se întâlnesc într-un concept 
acvatic surprinzător. Cu o investiţie de 
aproape 30 de milioane de euro, Lotus 
Therm Spa&Luxury Resort include un 
aquapark inedit, unic în România. Feli-
xarium este construit şi proiectat la cele 
mai înalte standarde şi oferă distracţie 
şi surprize, indiferent de vârstă. 14 pisci-
ne interioare şi exterioare cu recirculare 
şi apă termală, jacuzzi, peşteri, cascade, 
2 tobogane, zone de luat masa (Cas-

C R I Ș A N A
BĂILE FELIX *****     

HOTEL LOTUS THERM

Weekend SPA 4 nopți (intrare joi)
Prețuri recomandate în Lei/pachet/persoană
TIP CAMERĂ 05.01-28.03 30.03-12.06

Dublă demipensiune 1180,88 1220,32
Dublă pensiune completă 1459,28 1498,72

Single demipensiune 1642,56 1702,88
Single pensiune completă 1920,96 1981,28

Apartament 1 persoană demipensiune 3108,80 3243,36
Apartament 1 persoană pensiune completă 3387,20 3521,76

Apartament 2 persoane demipensiune 1798,00 1865,28
Apartament 2 persoane pensiune completă 2076,40 2143,68

Apartament 3 persoane demipensiune 1463,14 1514,18
Apartament 3 persoane pensiune completă 1741,54 1792,58

Suita 2 persoane demipensiune 1642,56 1702,88
Suita 2 persoane pensiune completă 1920,96 1981,28

Suita 3 persoane demipensiune 1334,77 1381,17
Suita 3 persoane pensiune completă 1613,17 1659,57

Suita 4 persoane demipensiune 1180,88 1220,32
Suita 4 persoane pensiune completă 1459,28 1498,72

Servicii incluse: 4 nopţi cazare cu mic dejun + cină - în sistem bufet / pensiune comple-
tă (prânz fișă cont 60 Lei/zi), o procedură SPA / pachet / persoană în Nelumbo MED-SPA, 
acces la Aquaparc Felixarium, acces la saună umedă, saună uscată, sala de fitness şi 
Fântâna de Gheaţă din Nelumbo Med SPA.
Zil de intrare: JOI.
Facilităţi copii: 0 - 2 ani - beneficiază de gratuitate la cazare mic dejun şi cină; 2 - 12 
ani - beneficiază de gratuitate la cazare şi achită masa - mic dejun 23,20 Lei/zi şi prânz 
sau cina - 40,60 Lei/zi; peste 12 ani - achită cazare şi masă la tarif de adult. Hotelul nu 
dispune de paturi suplimentare.
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Odihnă – sejur minim 5 nopți
Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

TIP CAMERĂ 05.01-
31.03

01.04-
14.06

15.06-
15.09

Dublă demipensiune 272.60 281.30 299.86
Dublă pensiune completă 342.20 350.90 369.46

Single demipensiune 380.48 393.24 423.40
Single pensiune completă 450.08 462.84 493.00

Apartament 1 persoană demipensiune 720.36 752.84 820.12
Apartament 1 persoană pensiune completă 789.96 822.44 889.72

Apartament 2 persoane demipensiune 415.25 431.52 465.16
Apartament 2 persoane pensiune completă 484.88 501.12 534.76

Apartament 3 persoane demipensiune 338.33 349.93 375.45
Apartament 3 peraoane pensiune completă 407.93 419.53 445.05

Suita 2 persoane demipensiune 380.48 393.24 423.40
Suita 2 persoane pensiune completă 450.08 462.84 493.00

Suita 3 persoane demipensiune 308.56 318.61 341.04
Suita 3 persoane pensiune completă 378.16 388.21 410.64

Suita 4 persoane demipensiune 272.60 281.30 299.86
Suita 4 persoane pensiune completă 342.20 350.90 369.46

Servicii incluse:  cazare cu demipensiune  (mic dejun şi  cină în sistem  bufet suedez), 
pensiune completă (mic dejun şi cină bufet suedez + prânz în sistem fișă cont 60 Lei/
zi); acces la Aquaparc Felixarium, acces la saună umedă, saună uscată, sală de fitness 
şi Fântâna de Gheaţă din Nelumbo Med SPA.
Facilităţi copii: 0-2 ani beneficiază de gratuitate la mic dejun şi cină şi achită 40.60 Lei/
zi pentru pensiune completă, 2-12 ani beneficiază de gratuitate la cazare şi achită masa 
- mic dejun 23,20 Lei şi prânz sau cina - 4.60 Lei/zi; peste 12 ani - achită cazare şi masă 
la tarif de adult. În camera single se pot caza 1 adult, 1 adult şi 1 copil 0-2 ani, 1 adult 
şi 1 copil 2-12 ani (copilul achită doar servicii de masă). Hotelul nu dispune de paturi 
suplimentare.

 Tratament – sejur minim 7 nopți
Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

TIP CAMERĂ 05.01-
31.03

01.04-
14.06

15.06-
15.09

Dublă demipensiune 331,18 339,30 356,12
Dublă pensiune completă 400,78 408,90 425,72

Single demipensiune 428,04 439,64 467,48
Single pensiune completă 497,64 509,24 537,08

Apartament 1 persoană demipensiune 722,68 751,68 815,48
Apartament 1 persoană pensiune completă 792,28 821,28 885,08

Apartament 2 persoane demipensiune 459,94 474,44 506,34
Apartament 2 persoane pensiune completă 529,54 544,04 575,94

Apartament 3 persoane demipensiune 390,53 400,97 424,17
Apartament 3 persoane pensiune completă 460,13 470,57 493,77

Suita 2 persoane demipensiune 428,04 439,64 467,48
Suita 2 persoane pensiune completă 497,64 509,24 537,08

Suita 3 persoane demipensiune 363,46 372,74 393,24
Suita 3 persoane pensiune completă 433,06 442,34 462,84

Suita 4 persoane demipensiune 331,18 339,30 356,12
Suita 4 persoane pensiune completă 400,78 408,90 425,72

Servicii incluse: cazare cu mic dejun + cină - în sistem bufet / pensiune completă (prânz 
fișă cont 60 Lei/zi), tratament 3 proceduri / zi / persoană, consultaţie medicală în Nelum-
bo MED-SPA, acces la Aquaparc Felixarium, acces la saună umedă, saună uscată, sala 
de fitness şi Fântâna de Gheaţă din Nelumbo Med SPA.
Facilităţi copii: 0 - 2 ani - beneficiază de gratuitate la cazare mic dejun şi cină; 2 - 12 
ani - beneficiază de gratuitate la cazare şi achită masa - mic dejun 23,20 Lei şi prânz 
sau cina - 40.60 Lei/zi; peste 12 ani - achită cazare şi masă la tarif de adult. Hotelul nu 
dispune de paturi suplimentare.

Weekend SPA 2 nopți (intrare vineri sau sâmbătă)
Prețuri recomandate în Lei/pachet/persoană
TIP CAMERĂ 05.01-28.03 30.03-12.06

Dublă demipensiune 613.64 633.36
Dublă pensiune completă 752.84 772.56

Single demipensiune 844.48 874.64
Single pensiune completă 983.68 1013.84

Apartament 1 persoană demipensiune 1577.60 1644.88
Apartament 1 persoană pensiune completă 1716.80 1784.08

Apartament 2 persoane demipensiune 922.20 955.84
Apartament 2 persoane pensiune completă 1061.40 1095.04

Apartament 3 persoane demipensiune 754.77 780.29
Apartament 3 persoane pensiune completă 893.97 919.49

Suita 2 persoane demipensiune 844.48 874.64
Suita 2 persoane pensiune completă 983.68 1013.84

Suita 3 persoane demipensiune 690.58 713.78
Suita 3 persoane pensiune completă 829.78 852.98

Suita 4 persoane demipensiune 613.64 633.36
Suita 4 persoane pensiune completă 752.84 772.56

Servicii incluse: 2 nopţi cazare cu mic dejun + cină - în sistem bufet / pensiune comple-
tă (prânz fișă cont 60 Lei/zi), o procedură SPA / pachet / persoană în Nelumbo MED-SPA, 
acces la Aquaparc Felixarium, acces la saună umedă, saună uscată, sala de fitness şi 
Fântâna de Gheaţă din Nelumbo Med SPA.
Zile de intrare: VINERI-SAMBATA.
Facilităţi copii: 0 - 2 ani - beneficiază de gratuitate la cazare mic dejun şi cină; 2 - 12 
ani - beneficiază de gratuitate la cazare şi achită masa - mic dejun 23,20 Lei/zi şi prânz 
sau cina - 40,60 Lei/zi; peste 12 ani - achită cazare şi masă la tarif de adult. Hotelul nu 
dispune de paturi suplimentare.

Weekend SPA 3 nopți (intrare joi sau vineri)
Prețuri recomandate în Lei/pachet/persoană

TIP CAMERĂ 05.01-28.03 30.03-12.06
Dublă demipensiune 897,26 926,84

Dublă pensiune completă 1106,06 1135,64
Single demipensiune 1243,52 1288,76

Single pensiune completă 1452,32 1497,56
Apartament 1 persoană demipensiune 2343,20 2444,12

Apartament 1 persoană pensiune completă 2552,00 2652,92
Apartament 2 persoane demipensiune 1360,10 1410,56

Apartament 2 persoane pensiune completă 1568,90 1619,36
Apartament 3 persoane demipensiune 1108,96 1147,24

Apartament 3 persoane pensiune completă 1317,76 1356,04
Suita 2 persoane demipensiune 1243,52 1288,76

Suita 2 persoane pensiune completă 1452,32 1497,56
Suita 3 persoane demipensiune 1012,68 1047,48

Suita 3 persoane pensiune completă 1221,48 1256,28
Suita 4 persoane demipensiune 897,26 926,84

Suita 4 persoane pensiune completă 1106,06 1135,64
Servicii incluse: 3 nopţi cazare cu mic dejun + cină - în sistem bufet / pensiune comple-
tă (prânz fișă cont 60 Lei/zi), o procedură SPA / pachet / persoană în Nelumbo MED-SPA, 
acces la Aquaparc Felixarium, acces la saună umedă, saună uscată, sala de fitness şi 
Fântâna de Gheaţă din Nelumbo Med SPA.
Zile de intrare: JOI - VINERI.
Facilităţi copii: 0 - 2 ani - beneficiază de gratuitate la cazare mic dejun şi cină; 2 - 12 
ani - beneficiază de gratuitate la cazare şi achită masa - mic dejun 23,20 Lei/zi şi prânz 
sau cina - 40,60 Lei/zi; peste 12 ani - achită cazare şi masă la tarif de adult. Hotelul nu 
dispune de paturi suplimentare.
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Dotări generale: restaurant - cu o 
capacitate de 300 de locuri, parcare 
proprie cu plată, acces persoane cu 
dizabilităţi, loc de joacă pentru copii, 
internet gratuit, 3 lifturi, salon cosme-
tică, salon manichiură, pedichiură, 
magazin, terasă, cofetărie şi bar de zi, 
2 săli de conferinţă: (120- 200 locuri).
Dotări camere: aer condiţionat, TV, 
minibar, seif, baie cu duș, balcon, in-
ternet, uscător de păr, telefon. Hotelul 

are în dotare şi 3 camere pentru per-
soane cu dizabilităţi. 
Număr total camere: 207 din care 
single 80, duble 107, apartamente 
20 - apartamentul este compus din 
living şi dormitor. 
Observaţii: nu se acceptă accesul cu 
animale de companie.
Fitness/Wellness/Sport: piscină în 
aer liber -3 piscine, piscina acoperi-
tă - 2 piscine, piscină cu apă termală, 

bază tratament, sala fitness, bazin 
wellness cu hidromasaj, hidroterapie, 
hidromasaj complex, masaj, duşuri 
speciale cu cromo sau aromo - tera-
pie, jacuzzi, saună, solar.
Tratament: balneoterapie (băi cu apă 
termală în vane şi bazine); hidrotera-
pie (dus şi masaj subacval, hidroma-
saj Caracalla, duşuri speciale: Vichy, 
Cyklonik, jacuzzi); electroterapie (băi 
galvanice, băi Stanger, diadinamice, 
ultrasunete, TENS, curenţi interferen-

ţiali, unde scurte, magnetoterapie); 
inhalaţii cu apă termală şi medica-
mente; împachetări şi băi cu nămol; 
masoterapie (masaj medicinal şi lim-
fatic, masaj de relaxare).
Distracţie: agrement diversificat - 
aqua park, teren de minigolf, biliard, 
spaţiu de joacă pentru copii.

HOTEL INTERNAȚIONAL 
BĂILE FELIX ****     

Odihnă

Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

Tip Cameră 05.01-31.03
16.10-23.12

01.04-14.06
16.09-15.10 15.06-15.09

Dublă (demipensiune) 183,28 200,68 238,96

Single (demipensiune) 245,92 273,76 327,12

Dublă (pensiune completă) 227,36 244,76 283,04

Single (pensiune completă) 290,00 317,84 371,20

Pat suplimentar 2-11.99 ani 
(demipensiune) 98,60 107,88 119,48

Pat suplimentar 2-11.99 ani 
(pensiune completă) 127,60 136,88 148,48

Pat suplimentar 12-17.99 
ani (demipensiune) 131,08 140,36 165,88

Pat suplimentar 12-17.99 
ani (pensiune completă) 175,16 184,44 209,96

Apartament (demipensiune) 266,80 298,12 356,12

Apartament (pensiune 
completă) 310,88 342,20 400,20

Servicii incluse: cazare cu demipensiune/pensiune completă. Acces gratuit la piscine 
interioare şi exterioare, şezlong gratuit, sala de fitness şi saună. 
Facilităţi copii: 0-2 ani beneficiază de gratuitate la cazare şi masă, 2-12 ani beneficiază 
de gratuitate la cazare dacă nu solicită pat suplimentar şi achită micul dejun şi  cina 
(obligatoriu) 46,40 Lei/zi/copil, prânz opţional 29 Lei/zi/copil; 1 copil cu vârsta peste 12 
ani va achita patul suplimentar conform tabel.  de 15,96 Lei/zi/copil+cina (obligatoriu) 
sau prânz 22,80 Lei/zi/copil; 1 copil cu vârsta peste 12 ani va achita patul suplimentar 
conform tabel. 

Tratament – minim 5 nopți

Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

Tip Cameră 05.01-31.03
16.10-23.12

01.04-14.06
16.09-15.10 15.06-15.09

Dublă 
(demipensiune+tratament) 229,68 244,76 278,40

Single 
(demipensiune+tratament) 285,36 309,72 354,96

Dublă (pensiune 
completă+tratament) 273,76 288,84 322,48

Single (pensiune 
completă+tratament) 329,44 353,80 399,04

Pat suplimentar 2-11.99 ani 
(demipensiune) 98,60 107,88 119,48

Pat suplimentar 2- 11.99 ani 
(pensiune completă) 127,60 136,88 148,48

Pat suplimentar 12-17.99 
ani (demipensiune) 131,08 140,36 165,88

Pat suplimentar 12- 17.99 
ani (pensiune completă) 175,16 184,44 209,96

Apartament (demipensiune + 
tratament) 303,92 331,18 380,48

Apartament (pens completă + 
tratament) 348,00 375,26 424,56

Servicii incluse: cazare cu demipensiune/pensiune completă. Acces gratuit la piscine 
interioare şi exterioare, şezlong gratuit, sala de fitness şi saună. Tratamentul balnear se 
acordă pentru minimum 5 zile şi include o consultaţie medicală iniţială, 3 proceduri/zi 
lucrătoare cu excepţia zilelor de sâmbătă, duminică şi a sărbătorilor legale. 
Pentru tratament nu este necesară prezentarea biletului de trimitere de la medicul 
de familie.  Procedurile corespunzătoare zilelor exceptate se reprogramează în zilele 
lucrătoare.
Facilităţi copii: 0-2 ani beneficiază de gratuitate la cazare şi masă, 2-12 ani beneficiază 
de gratuitate la cazare dacă nu solicită pat suplimentar şi achită micul dejun şi  cina 
(obligatoriu) 46,40 Lei/zi/copil, prânz opţional 29 Lei/zi/copil; 1 copil cu vârsta peste 12 
ani va achita patul suplimentar conform tabel. 
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Dotări generale: restaurant 300 lo-
curi, parcare proprie cu plată, păstrare 
obiecte de valoare, hotelul este complet 
renovat în 2003; bar de zi, terasă de vară, 
gelaterie, club, internet, 3 ascensoare, 
magazin, schimb valutar, cosmetică, 
manichiura, pedichiură, se acceptă cărţi 
de credit. Săli de conferinţă: 3 - capacita-
te între 60 - 200 locuri; în cadrul Clubului 
Felix există o sală de conferinţe multi-
funcţionala (300 locuri). 
Dotări camere: aer condiţionat, TV -ca-
blu, minibar, baie cu cadă, baie cu duș, 

internet -la recepţie, uscător de păr. 
Număr total camere: 178 din care 
single 58, duble 114 şi apartamente 6 - 
apartamentul este compus din living şi 
dormitor. 
Observaţii: Nu se acceptă accesul cu 
animale de companie. 
Servicii: spălătorie - curățătorie - călcă-
torie. 
Fitness/Wellness/Sport: piscină în aer 
liber - 2 piscine cu apă termală (una pen-
tru copii), piscina acoperită -1 piscină, 
baza tratament, sala fitness.

HOTEL TERMAL
BĂILE FELIX  ***     

Odihnă

Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

Tip Cameră 05.01-31.03
16.10-23.12

01.04-14.06
16.09-15.10 15.06-15.09

Dublă (demipensiune) 154,28 167,04 201,84

Single (demipensiune) 205,32 225,04 272,60

Dublă (pensiune completă) 192,56 205,32 240,12

Single (pensiune completă) 243,60 263,32 310,88

Pat suplimentar 2-11.99 ani 
(demipensiune) 82,36 88,16 98,60

Pat suplimentar 2-11.99 ani 
(pensiune completă) 105,56 111,36 121,80

Pat suplimentar 12-17.99 
ani (demipensiune) 112,52 118,60 142,68

Pat suplimentar 12-17.99 
ani (pensiune completă) 150,80 156,60 180,96

Apartament (demipensiune) 222,14 244,76 296,38

Apartament (pensiune 
completă) 260,42 283,04 334,66

Servicii incluse: cazare cu demipensiune/pensiune completă. Acces gratuit la piscine 
interioare şi exterioare, şezlong gratuit, sală de fitness şi saună. În sezon este deschisă 
piscina exterioară pentru copii.
Facilităţi copii: 0-2 ani beneficiază de gratuitate la cazare şi masă, 2-12 ani beneficiază 
de gratuitate la cazare dacă nu solicită pat suplimentar şi achită micul dejun şi  cina 
(obligatoriu) 39,44 Lei/zi/copil, prânz opţional 23,20 Lei/zi/copil; 1 copil cu vârsta peste 
12 ani va achita patul suplimentar conform tabel. 

Tratament – minim 5 nopți

Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

Tip Cameră 05.01-31.03 
16.10-23.12

01.04-14.06 
16.09-15.10 15.06-15.09

Dublă 
(demipensiune+tratament) 175,16 189,08 222,72

Single 
(demipensiune+tratament) 218,08 240,12 285,36

Dublă (pensiune 
completă+tratament) 213,44 227,36 261,00

Single (pensiune 
completă+tratament) 256,36 278,40 323,64

Pat suplimentar 2-11.99 ani 
(demipensiune) 82,36 88,16 98,60

Pat suplimentar 2- 11.99 ani 
(pensiune completă) 105,56 111,16 121,80

Pat suplimentar 12-17.99 
ani (demipensiune) 112,52 118,32 142,68

Pat suplimentar 12- 17.99 
ani (pensiune completă) 150,80 156,60 180,96

Apartament (demipensiune + 
tratament) 232,00 256,94 306,24

Apartament (pens completă + 
tratament) 270,28 295,22 344,52

Servicii incluse: cazare cu demipensiune/pensiune completă. Acces gratuit la piscine 
interioare şi exterioare, şezlong gratuit, sala de fitness şi saună. În sezon este deschisă 
piscina exterioară pentru copii. Tratamentul balnear se acordă pentru minimum 5 zile şi 
include o consultaţie medicală iniţială, 3 proceduri/zi lucrătoare cu excepţia zilelor de 
sâmbătă, duminică şi a sărbătorilor legale. Procedurile corespunzătoare zilelor excep-
tate se reprogramează în zilele lucrătoare. Turiştii sosiţi la tratament trebuie să prezinte 
la medicul din hotel dovada de asigurat - adeverinţa de la locul de muncă sau cupon de 
pensie şi bilet de trimitere- în caz contrar se va achita la recepţie diferenţa valorii servici-
ilor medicale pentru turişti neasiguraţi. 
Facilităţi copii: 0-2 ani beneficiază de gratuitate la cazare şi masă, 2-12 ani beneficiază 
de gratuitate la cazare dacă nu solicită pat suplimentar şi achită micul dejun şi  cina 
(obligatoriu) 39,44 Lei/zi/copil, prânz opţional 23,20 Lei/zi/copil; 1 copil cu vârsta peste 
12 ani va achita patul suplimentar conform tabel. 
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Odihnă

Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

Tip Cameră 01.03-31.03
16.10-23.12

01.04-14.06
16.09-15.10

15.06-15.09

cu balcon fără balcon

Dublă (demipensiune) 148,48 158,92 192,56 179,80

Single (demipensiune) 196,04 212,28 295,80 237,80

Dublă (pensiune completă) 186,76 197,20 230,84 218,08

Single (pensiune completă) 234,32 250,56 295,80 276,08

Pat suplimentar 2-11.99 ani 
(demipensiune) 78,88 84,68 93,96 88,16

Pat suplimentar 2-11.99 ani 
(pensiune completă) 102,08 107,88 117,16 111,36

Pat suplimentar 12-17.99 
ani (demipensiune) 109,04 114,84 138,04 132,24

Pat suplimentar 12-17.99 
ani (pensiune completă) 147,32 153,12 176,32 170,52

Servicii incluse: cazare cu demipensiune/pensiune completă. Acces gratuit la piscine 
interioare şi exterioare, şezlong gratuit, sala de fitness şi saună. În sezon este deschisă 
piscina exterioară pentru copii.
Facilităţi copii: 0-2 ani beneficiază de gratuitate la cazare şi masă, 2-12 ani beneficiază 
de gratuitate la cazare dacă nu solicită pat suplimentar şi achită micul dejun şi cina 
(obligatoriu) 39,44 Lei/zi/copil, prânz opţional 23,20 Lei/zi/copil; 1 copil cu vârsta peste 
12 ani va achita patul suplimentar conform tabel. 

Dotări generale: restaurant 120 locuri, 
parcare proprie cu plată 3 Lei/zi), păstra-
re obiecte de valoare, bar de zi, terasă de 
vară, 1 lift. Parcarea se achită la recepţie.
Săli de conferinţă: 1 - 20 locuri, dispune 
de: laptop, videoproiector, retroproiector, 
ecran, flipchart; în cadrul Clubului Felix 
există o sală de conferinţe multifuncţio-
nala (300 locuri). 
Dotări camere: aer condiţionat, TV -ca-
blu, minibar, baie cu cadă, balcon, uscă-
tor de păr. 
Număr total camere: 78 din care single 
6, duble 70, apartamente 2 - apartamen-
tul este compus din living şi dormitor. 
Observaţii: Nu se acceptă accesul cu 
animale de companie. 
Fitness/Wellness/Sport: piscină în aer 
liber -2 piscine, piscină acoperită -1 pis-

cină, SPA, baza tratament, sala fitness. 
Piscina, centru SPA şi baza de tratament 
sunt comune cu Hotel Termal (acces tu-
nel subteran încălzit).
Tratament: hidroterapie (băi cu apă ter-
mală în bazine şi vane, băi de plante, duș 
subacval, dus scoţian, jacuzzi, afuziuni, 
baie drenolimfatica); kinetoterapie în 
bazine cu apă termală şi vane; elongaţii; 
electroterapie (stanger, băi galvanice, 
diadinamice, ultrasunete, laser, curenţi 
interferenţiali, unde scurte, TENS, mag-
netodiaflux; inhalaţii de aerosoli cu ape 
termale şi medicamente; termoterapie 
(împachetări cu parafină); aromoterapie 
(băi cu arome, gimnastică relaxantă, 
masaj cu uleiuri); masoterapie (masaj 
general şi parţial, masaj relaxant şi toni-
fiant; kinetoterapie. Tratamentul balnear 
se acordă pentru minimum 5 zile şi in-
clude consultaţie medicală iniţială, 15 
de proceduri/ 5 zile lucrătoare (excepţie 
sâmbătă, duminică şi sărbătorile legale); 
procedurile din zilele exceptate se vor 
reprograma; asistenta medicală perma-
nentă.

HOTEL NUFĂRUL
BĂILE FELIX  ***     

Tratament – minim 5 nopți

Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

Tip Cameră 01.03-31.03 
16.10-23.12

01.04-14.06 
16.09-15.10

15.06-15.09

cu balcon fără balcon

Dublă 
(demipensiune+tratament) 169,36 177,48 207,64 196,04

Single 
(demipensiune+tratament) 207,64 221,56 261,00 242,44

Dublă (pensiune 
completă+tratament) 207,64 215,76 245,92 234,32

Single (pensiune 
completă+tratament) 245,92 259,84 299,28 280,72

Pat suplimentar 2-11.99 ani 
(demipensiune) 78,88 84,68 93,96 88,16

Pat suplimentar 2- 11.99 
ani (pensiune completă) 102,08 107,88 117,16 111,36

Pat suplimentar 12-17.99 
ani (demipensiune) 109,04 114,84 138,04 132,24

Pat suplimentar 12- 17.99 
ani (pensiune completă) 147,32 153,12 176,32 170,52

Servicii incluse: cazare cu demipensiune/pensiune completă. Acces gratuit la piscine 
interioare şi exterioare, şezlong gratuit, sala de fitness şi saună. În sezon este deschisă 
piscina exterioară pentru copii. Tratamentul balnear se acordă pentru minimum 5 zile şi 
include o consultaţie medicală iniţială, 3 proceduri/zi lucrătoare cu excepţia zilelor de 
sâmbătă, duminică şi a sărbătorilor legale. Procedurile corespunzătoare zilelor excep-
tate se reprogramează în zilele lucrătoare. Turiştii sosiţi la tratament trebuie să prezinte 
la medicul din hotel dovada de asigurat - adeverinţa de la locul de muncă sau cupon de 
pensie şi bilet de trimitere- în caz contrar se va achita la recepţie diferenţa valorii servici-
ilor medicale pentru turişti neasiguraţi.
Facilităţi copii: 0-2 ani beneficiază de gratuitate la cazare şi masă, 2-12 ani beneficiază 
de gratuitate la cazare dacă nu solicită pat suplimentar şi achită micul dejun şi  cina 
(obligatoriu) 39,44 Lei/zi/copil, prânz opţional 23,20 Lei/zi/copil; 1 copil cu vârsta peste 
12 ani va achita patul suplimentar conform tabel. 
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Dotări generale: restaurant -300 de 
locuri, parcare proprie -cu plata - 3 
lei/zi. Săli de conferinţă: 1 - o sală cu 
capacitate 80 de locuri. 
Dotări camere: TV, baie cu cadă, te-
lefon.   Număr total camere:158. Ob-
servaţii Check-in începând cu orele 
14:00; check-out până la orele 12:00. 
Nu se acceptă accesul cu animale de 
companie. 
Servicii masă: se acordă în unitatea 
restaurant Poieniţa, mic dejun în sis-
tem bufet suedez, demipensiune în 
sistem fișă cont 27 Lei/zi/persoană, 
pensiune completă 54 Lei/zi/persoa-
nă. În perioada 15.06-15.09 demipen-
siunea (obligatoriu mic dejun şi cină) 
se serveşte în sistem bufet suedez, 
iar dejunul de la pensiunea completă 
se serveşte a la carte pe baza fisei de 
cont. 
Facilităţi copii: (în camera cu 2 
adulţi):  - Copiii cu vârsta cuprinsă în-
tre 0-2 ani (neîmpliniţi) beneficiază de 
gratuitate la cazare şi mic dejun dacă 
nu se solicita pat suplimentar, - Copi-
ii cu vârsta cuprinsă între 2 - 12 ani 
(neîmpliniţi) beneficiază de gratuitate 
la cazare fără pat suplimentar şi se 
achită contravaloarea meselor pen-
tru copii în caz contrar se va achita 
la recepţie tarif masa adult.   Mic de-
jun: 11,40 Lei/zi/copil, prânz sau cina 
15,96 Lei/zi/copil. 

Fitness/Wellness/Sport: baza trata-
ment. 
Tratament: hidroterapie, kinetote-
rapie, electroterapie, termoterapie, 
elongaţii, inhalatii-aerosoli, masote-
rapie, sauna, tratamente cu produse-
le originale româneşti Gerovital/ Asla-
vital. Tratamentul balnear se acorda 
pentru minimum 5 zile şi include 
consultaţie medicală iniţială, 15 de 
proceduri/5 zile lucrătoare (excepţie 
sâmbătă, duminică şi sărbătorile le-
gale; procedurile din zilele exceptate 
se vor reprograma; asistenta medi-
cală permanentă). Turiştii trebuie să 
prezinte la hotel dovada de asigurat 
(adeverinţa de la locul de muncă sau 
cupon de pensie) şi bilet de trimitere 
tip pentru servicii medicale în siste-
mul asigurărilor sociale de sănătate. 
În caz contrar, serviciile de tratament 
vor fi încasate la tarif pentru turişti 
neasiguraţi iar turistul va fi obligat să 
achite diferenţa la recepţie. 
Distracţie: excursie la Peştera Ur-
şilor, la Stâna de Vale, turul oraşului 
Oradea, excursie la avenul de la Bef-
tia, la rezervaţia naturală Nimphaea 
Lotus Thermalis de la Băile 1 Mai.

HOTEL POIENIȚA 
BĂILE FELIX  ***     

Odihnă

Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

Tip Cameră 05.01-31.03 
16.10-23.12

01.04-14.06 
16.09-15.10 15.06-15.09

Dublă (demipensiune) 121,80 131,08 160,08

Single (demipensiune) 153,12 168,20 209,96

Dublă (pensiune completă) 160,08 169,36 198,36

Single (pensiune completă) 191,40 206,48 248,24

Pat suplimentar 2-11,99 ani 
(demipensiune) 66,12 70,76 81,20

Pat suplimentar 2-11,99 ani 
(pensiune completă) 89,32 93,96 104,40

Pat suplimentar 12-17,99 
ani (demipensiune) 96,28 100,92 119,48

Pat suplimentar 12-17,99 
ani (pensiune completă) 134,56 139,20 157,76

Servicii incluse: cazare cu demipensiune/pensiune completă. 
Facilităţi copii: 0-2 ani beneficiază de gratuitate la cazare şi masă, 2-12 ani beneficiază 
de gratuitate la cazare dacă nu solicită pat suplimentar şi achită micul dejun şi  cina 
(obligatoriu) 39,44 Lei/zi//copil, prânz opţional 23,20 Lei/zi/copil; 1 copil cu vârsta peste 
12 ani va achita patul suplimentar conform tabel.

Tratament – minim 5 nopți

Prețuri în Lei/zi/persoană

Tip Cameră 05.01-31.03 
16.10-23.12

01.04-14.06 
16.09-15.10 15.06-15.09

Dublă (demipensiune+tratament) 139,20 148,48 174,00

Single (demipensiune+tratament) 165,88 180,96 216,92

Dublă (pensiune 
completă+tratament) 177,48 186,76 212,28

Single (pensiune 
completă+tratament) 204,16 219,24 255,20

Pat suplimentar 2-11,99 ani 
(demipensiune) 66,12 70,76 81,20

Pat suplimentar 2- 11,99 ani 
(pensiune completă) 89,32 93,96 104,40

Pat suplimentar 12-17,99 ani 
(demipensiune) 96,28 100,92 119,48

Pat suplimentar 12- 17,99 ani 
(pensiune completă) 134,56 139,20 157,76

Servicii incluse: cazare cu demipensiune/pensiune completă. Tratamentul balnear se 
acordă pentru minimum 5 zile şi include o consultaţie medicală iniţială, 3 proceduri/zi 
lucrătoare cu excepţia zilelor de sâmbătă, duminică şi a sărbătorilor legale. Procedurile 
corespunzătoare zilelor exceptate se reprogramează în zilele lucrătoare. Turiştii sosiţi la 
tratament trebuie să prezinte la medicul din hotel dovada de asigurat- adeverinţa de la 
locul de muncă sau cupon de pensie şi bilet de trimitere- în caz contrar se va achita la 
recepţie diferenţa valorii serviciilor medicale pentru turişti neasiguraţi. 
Facilităţi copii: 0-2 ani beneficiază de gratuitate la cazare şi masă, 2-12 ani beneficiază 
de gratuitate la cazare dacă nu solicită pat suplimentar şi achită micul dejun şi  cina 
(obligatoriu) 39,44 Lei/zi//copil, prânz opţional 23,20 Lei/zi/copil; 1 copil cu vârsta peste 
12 ani va achita patul suplimentar conform tabel.
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teţi relaxa în piscina interioară cu apă 
termală (de luni până vineri de la ora 
14.00 la 20.00, sâmbătă și duminică 
de la 8.00 la 20.00). Accesul la pisci-
ne este contra cost.
Tratament: hidroterapie (băi cu apă 
termală în bazine şi vane, băi de plan-
te, duș subacval, duș scoțian, jacuzzi, 
afuziuni, baie drenolimfatica); kine-
toterapie (în bazine cu apa termală 
şi vana); elongaţii (subacvale şi pe 
masă); electroterapie (Stanger, băi 
galvanice, diadinamice, ultrasunete, 
laser, unde scurte, TENS, magneto-
diaflux, interferenţiali); inhalaţii aero-
soli cu ape termale şi medicamente; 
termoterapie (împachetări cu parafi-
nă); aromoterapie (băi cu arome, gim-
nastică relaxantă, masaj cu uleiuri); 
masoterapie (masaj general şi parţi-
al, relaxant şi tonifiant); tratamente 
cu produse Gerovital şi Aslavital în 
bazele de tratament ale hotelurilor 

Termal-Nufarul şi Poieniţa. 
Tratamentul balnear se acorda pen-
tru minimum 5 zile şi include consul-
taţie medicală iniţială, 15 proceduri/ 
5 zile lucrătoarea (excepţie sâmbăta, 
duminică şi sărbătorile legale; proce-
durile prescrise se vor reprograma; 
asistenta medicală permanentă). Tu-
riştii trebuie să prezinte la hotel do-
vada de asigurat (adeverinţa de la 
locul de muncă sau cupon de pensie) 
şi bilet de trimitere tip pentru servi-
cii medicale în sistemul asigurărilor 
sociale de sănătate. În caz contrar, 
serviciile de tratament vor fi încasate 
la tarif pentru turist neasigurat iar tu-
ristul va fi obligat să achite diferenţa 
la recepţie. Distracţie:excursii la peş-
tera Urşilor, excursii la Stâna de Vale, 
seri româneşti, Lacul termal cu Nu-
feri, vizitarea staţiunii Băile 1 Mai, a 
oraşului Oradea, excursii la peşterile 
din Munţii Apuseni.

Dotări generale: restaurant - 520 lo-
curi, parcare proprie -cu plata - 3 Lei/
zi, păstrare obiecte de valoare, bar de 
zi, terasă, 4 lifturi. Parcarea se achită 
la recepţie. Săli de conferinţă:  1  - o 
sală cu capacitate de 40 de locuri. 
În cadrul Clubului Felix exista sala 
de conferinţe multifuncţionala (300 
locuri). 
Dotări camere: TV, baie cu duș, bal-
con, telefon.  
Număr total camere:   360 din care 
70 single, 290 duble. Coordonate 
GPS: 46°59’30” N 21°58’57” E. 
Observaţii: Check-in începând cu 
orele 12:00; check-out până la orele 
12:00, Nu se accepta accesul cu ani-

male de companie.
Servicii: spălătorie-curățătorie-
călcătorie. 
Servicii masă: se acordă în unitatea 
restaurant Mureş, categoria I. Dis-
punând de 400 locuri în salon, 120 
locuri în salonul de mic dejun şi 150 
locuri pe terasa neacoperită, restau-
rantul a fost complet renovat în anul 
2012 şi se pot organiza mese festive, 
cocktail-uri, banchete, nunţi şi alte 
evenimente. 
Fitness/Wellness/Sport: piscină în 
aer liber -comuna cu Hotel Somes, 
baza tratament, sauna (în cadrul ba-
zei de tratament). După orele tonice 
petrecute în centrul de terapie, vă pu-

Tratament – minim 5 nopți

Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

Tip Cameră 16.10-23.12 11.04-14.06 
16.09-15.10 15.06-15.09

Dublă 
(demipensiune+tratament) 122,96 128,76 146,16

Single 
(demipensiune+tratament) 146,16 155,44 179,80

Dublă (pensiune 
completă+tratament) 157,76 163,56 180,96

Single (pensiune 
completă+tratament) 180,96 190,24 214,60

Pat suplimentar 2-11,99 ani 
(demipensiune) 54,52 58,00 62,64

Pat suplimentar 2- 11,99 ani 
(pensiune completă) 71,92 75,40 80,04

Pat suplimentar 12-17,99 
ani (demipensiune) 85,84 89,32 99,76

Pat suplimentar 12- 17,99 
ani (pensiune completă) 120,64 124,12 134,56

Servicii incluse: cazare cu demipensiune/pensiune completă. Tratamentul balnear se 
acordă pentru minimum 5 zile şi include o consultaţie medicală iniţială, 3 proceduri/zi 
lucrătoare cu excepţia zilelor de sâmbătă, duminică şi a sărbătorilor legale.  Procedurile 
corespunzătoare zilelor exceptate se reprogramează în zilele lucrătoare.Turiştii sosiţi la 
tratament trebuie să prezinte la medicul din hotel dovada de asigurat- adeverinţa de la 
locul de muncă sau cupon de pensie şi bilet de trimitere- în caz contrar se va achita la 
recepţie diferenţa valorii serviciilor medicale pentru turişti neasiguraţi. 
Facilităţi copii: 0-2 ani beneficiază de gratuitate la cazare şi masă, 2-12 ani beneficiază 
de gratuitate la cazare dacă nu solicită pat suplimentar şi achită micul dejun şi  cina 
(obligatoriu)  31,32 Lei/zi/copil, prânz opţional 17,40 Lei/zi/copil; 1 copil cu vârsta peste 
12 ani va achita patul suplimentar conform tabel. 

Odihnă

Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

Tip Cameră 16.10-23.12 11.04-14.06 
16.09-15.10 15.06-15.09

Dublă (demipensiune) 107,88 114,84 131,08

Single (demipensiune) 134,56 146,16 168,20

Dublă (pensiune completă) 142,68 149,64 165,88

Single (pensiune completă) 169,36 180,96 203,00

Pat suplimentar 2-11,99 ani 
(demipensiune) 54,52 58,00 62,64

Pat suplimentar 2-11,99 ani 
(pensiune completă) 71,92 75,40 80,04

Pat suplimentar 12-17,99 
ani (demipensiune) 85,84 89,32 99,76

Pat suplimentar 12-17,99 
ani (pensiune completă) 120,64 124,12 134,56

Servicii incluse: cazare cu demipensiune/pensiune completă. 
Facilităţi copii: 0-2 ani beneficiază de gratuitate la cazare şi masă, 2-12 ani beneficiază 
de gratuitate la cazare dacă nu solicită pat suplimentar şi achită micul dejun şi  cina 
(obligatoriu)  31,32 Lei/zi/copil, prânz opţional 17,40 Lei/zi/copil; 1 copil cu vârsta peste 
12 ani va achita patul suplimentar conform tabel.

HOTEL MUREȘ 
BĂILE FELIX  **     
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Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

Tip Cameră
01.06-15.09

3-4 nopți 5-7 nopți minim 8 
nopți

Dublă superior (pensiune completă) 287,28 277,20 262,08

Dublă superior (demipensiune) 226,80 216,72 201,60

Single superior (pensiune completă) 418,32 408,24 393,12

Single superior (demipensiune) 357,84 347,76 332,64

Dublă standard (pensiune completă) 262,08 252,00 236,88

Dublă standard (demipensiune) 201,60 191,52 176,40

Single standard (pensiune completă) 378,00 367,92 352,80

Single standard (demipensiune) 317,52 307,44 292,32

Apartament 3 persoane standard 
(demipensiune) 238,56 230,16 221,76

Apartament 3 persoane standard
 (pens. completă) 290,64 282,24 273,84

Dotări generale: restaurant -2 (unul 
de 180 locuri şi altul de 350 locuri), 
parcare proprie -pazita, internet, te-
rasa cu specific rustic. Săli de confe-
rinţă: 3 - prima de 150 locuri dotată 
cu ecran, flipchart, videoproiector şi 
instatalatie de traducere simultană, 
acces la internet; a doua de 40 locuri 
dotată cu ecran, flipchart, videopro-
iector, acces la internet şi atreia de 
25 locuri dotată cu ecran, flipchart, 
videoproiector, acces la internet. 
Dotări camere: aer condiţionat 
-mocheta, telefon, TV, minibar, baie 

cu duș, internet -wireless.  Număr 
total camere:  92. Duble:  86  - Cu 2 
paturi şi cu pat matrimonial. 56 de 
camere duble superior şi 30 de ca-
mere duble standard. Camere su-
perior sunt situate în CORPUL NOU. 
Camerele standard sunt situate în 
CORPUL VECHI. Apartamente: 6  - 4 
apartamente superior şi 2 aparta-
mente standard. Apartamentul este 
compus din dormitor şi living cu 
canapea extensibilă. Observaţii Se 
asigura gratuit: accesul la piscină, 
parcare. Nu se acceptă animale de 

companie ! Check în începând cu ora 
14:00, check-out până la oră: 12:00. 
Servicii masă: se acordă în unitatea 
restaurant President, categoria I, 
mic dejun bufet suedez, prânzul şi 
cina în sistem bonuri valorice.  Pe 
perioada sezonului estival 01.06-
15.09.2017 mesele (mic dejun, 
prânz,cina) care sunt parte a seju-
rurilor cu masa inclusă vor fi servite 
sub formă de bufet suedez. 
Fitness/Wellness/Sport: piscină în 
aer liber, piscina acoperită -deschi-
sa până la ora 02.00 AM, piscina cu 
apă termală, baza tratament, teren 
sport mixt, sala fitness, saună (de 16 
persoane), jacuzzi, solar, 2 terenuri 
de tenis prevăzute cu zgura şi insta-
laţie de nocturnă şi unul sintetic de 
fotbal. 
Tratament: afecţiuni reumatologice 
(reumatism articular degenerativ, 
reumatism inflamator cronic), afec-
ţiuni posttraumatice (entorse, luxa-
ţii, sechele locomotorii), afecţiuni 

neurologice (pareze, paralizii, neu-
ropatii, polineuropatii).   Complexul 
PRESIDENT**** oferă servicii com-
plete de hidrokinetoterapie, masaj 
manual, electroterapie ( galvanizări, 
ionoforeza, curenţi diadinamici, cu-
renţi Trabert, curenţi STOCH, TENS, 
curenţi exrpomentiali, modulaţii, in-
terferenţiala, curenţi subacvali), Ki-
netoterapie, EKG, electrodiagnostic, 
centru Ana Aslan. Sâmbătă şi dumi-
nica nu se efectuează tratament. 
Distracţie: pescuit în lacurile şi băl-
ţile din apropiere. 
Atracţii turistice: Peştera Urşilor, 
staţiunea Stâna de Vale, oraşul Ora-
dea (Palatul Baroc construit în 1762, 
Şirul Canonicilor construit în 1773, 
format dintr-un culoar de peste 100 
m), avenul de la Beftia, rezervaţia 
naturală Nimphaea Lotus Thermalis 
de la Băile 1 Mai, Cetăţile Ponorului 
(rezervaţie naturală complexă alcă-
tuită din 3 avene uriaşe şi un râu 
subteran).

HOTEL PRESIDENT
BĂILE FELIX  ****     

Apartament 4 persoane standard 
(demipensiune) 192,77 186,48 180,19

Apartament 4 persoane standard
 (pens. completă) 244,44 238,13 231,84

Apartament 3 persoane superior
 (demipensiune) 272,16 263,76 255,36

Apartament 3 persoane superior 
(pens. completă) 324,24 315,84 307,44

Apartament 4 persoane superior 
(demipensiune) 217,97 211,68 205,39

Apartament 4 persoane superior 
(pens. completă) 269,64 263,33 257,04

Servicii incluse: cazare cu pensiune completă / cazare cu demipensiune în sistem Light 
All inclusive  - apă, suc, cafea în timpul meselor. Se asigura gratuit: accesul la piscină 
interioară / exterioară cu apă termală, saună, jacuzzi, parcare.
Facilităţi copii: 0-7 ani gratuit la cazare şi mese, dacă nu solicită pat suplimentar (dacă 
solicita pat suplimentar achită patul ca şi copii 7-14 ani), copiii cu vârsta cuprinsă în-
tre 7-14 ani achită: demipensiune 44,80 Lei/zi, sau pensiune completă 89,60 Lei/zi iar 
dacă doresc şi pat suplimentar achită 131,04 Lei/zi cu demipensiune sau 181,44 Lei/zi 
cu pensiune completă. Peste 14 ani achită tarif adult.
Servicii opţionale: tratament 3 proceduri/zi (de luni până vineri) - 50,40 Lei/zi/persoană
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Tip Cameră

05.01-31.05
16.09-23.12

3-4 nopți 5-7 nopți minim 8 
nopți

Dublă superior (pensiune completă) 225,72 215,46 205,20

Dublă superior (demipensiune) 184,68 174,42 164,16

Single superior (pensiune completă) 333,45 323,19 312,93

Single superior (demipensiune) 292,41 282,15 271,89

Dublă standard (pensiune completă) 210,33 200,07 189,81

Dublă standard (demipensiune) 169,29 159,03 148,77

Single standard (pensiune completă) 302,67 292,41 282,15

Single standard (demipensiune) 261,63 251,37 241,11

Apartament 3 persoane standard 
(demipensiune) 225,72 217,17 208,62

Apartament 3 persoane standard
 (pens. completă) 278,73 270,18 261,63

Apartament 4 persoane standard 
(demipensiune) 183,40 176,99 170,58

Apartament 4 persoane standard
 (pens. completă) 235,98 229,57 223,16

Apartament 3 persoane superior
 (demipensiune) 259,92 251,37 242,82

Apartament 3 persoane superior 
(pens. completă) 312,93 304,38 295,83

Apartament 4 persoane superior 
(demipensiune) 209,05 202,64 196,22

Apartament 4 persoane superior 
(pens. completă) 261,63 255,22 248,81

Servicii incluse: cazare cu pensiune completă (mic dejun+ fișă cont în suma de 100 Lei/
zi) / cazare cu demipensiune (mic dejun+fișă cont în suma de 50 Lei/zi). Micul dejun este 
în sistem bufet suedez iar restul meselor în sistem fișă cont. Se asigura gratuit: accesul 
la piscină interioară / exterioară cu apă termală, saună, jacuzzi, parcare.
Facilităţi copii: 0-7 ani gratuit la cazare şi mic dejun, dacă nu solicită pat suplimentar 
(dacă solicita pat suplimentar achită patul ca şi copii 7-14 ani), copiii cu vârsta cuprinsă 
între 7-14 ani achită: demipensiune 45,60 Lei/zi, sau pensiune completă 91,20 Lei/zi iar 
dacă doresc şi pat suplimentar achită 133,38 Lei/zi cu demipensiune sau 184,68 Lei/zi 
cu pensiune completă. Peste 14 ani achită tarif adult.
Servicii opţionale: tratament 3 proceduri/zi (de luni până vineri) - 41,04 Lei/zi/persoană.

COMPLEX AQUA PRESIDENT
BĂILE FELIX  ***     

sejururilor cu masa inclusă vor fi servite 
sub formă de bufet suedez. 
Fitness/Wellness/Sport: piscină în 
aer liber -5 piscine exterioare, piscină 
acoperită -13 piscine interioare, piscină 
cu apa termală, SPA -masaj, bazin cu 
valuri, grotă mediteraneeană, zona de 
relaxare şi liniştire, saună turcească, 
saună finlandeză, teren sport mixt -mi-
nifotbal, squash, sală fitness, VIP area. 
Folosirea saunelor în cadrul Aqua Park-
ului este gratuită. 
Tratament: Sauna finlandeză este o 
odaie mică supraîncălzită (70°C - 90°), 
prevăzută cu bănci, ea este alături de 
mai multe bazine. Sauna poate fi folo-
sită ca saună cu aer uscat sau saună 
cu vapori care pot să conțină extracte 
diferite.  Sauna are un efect de călire a 
organismului contra răcelii, sau de ame-
liorare a unor tulburări neurovegetative. 
Ridicarea temperaturii corporale până la 
39° C, are un efect asemănător cu cel al 
stărilor febrile, stare în care sunt omorâți 
agenții patogeni care nu pot suporta 
temperaturi peste 37° C. Corpul supraîn-

călzit din saună, vine în contact cu o baie 
rece, care are un efect de relaxare a mus-
culaturii, scăderea tensiunii sanguine, 
activare a circulației sângelui, sistemului 
imunitar, respirației și schimburilor de 
substanțe cu eliminarea de substanțe 
nocive din organism prin transpirație. 
Sauna turcească sau hamam-ul mo-
dern este o încăpere spațioasă cu lu-
mina slabă. Plafonul este în formă de 
cupolă cu sistem de iluminat încorporat 
sau panouri din sticlă. Podeaua și pereții 
hamam-ului sunt încălziţi, de asemenea 
și băncile. De obicei încăperea este fini-
sată cu pietre, marmură, ceramică sau 
mozaic de sticlă. În Hamam încălzirea 
se produce la o temperatură de 50°C 
cu umiditate ridicatată 70 - 90 %. Corpul 
transpiră abundent și este pregătit pen-
tru masaj.  Băile turcești au avut cel mai 
mare succes în epoca Victoriană și au 
reprezentat un factor foarte important 
în viața oamenilor din Orientul Mijlociu, 
fiind nu numai un loc de curăţare și rela-
xare ci și unul de socializare și curăţare 
ritualică, de purificare a sufletului. Baia 
turcească ajuta la eliminarea toxinelor 
din organism prin răcirea și încălzirea 
controlată a sângelui. Hamam-urile dau 
o stare de bine, de relaxare, dilată porii și 
lasă o piele mai frumoasă, mai luminoa-
să și mai elastică. 
Distracţie: sala de jocuri -biliard, ping 
pong, bowling, snooker, darts, icehokey.

Turiştii cazaţi în Complex Aqua Presi-
dent *** beneficiază de gratuitate la 
facilităţile complexului.
AQUA PARK PRESIDENT ESTE DES-
CHIS:  
Duminică - Joi 09:00 - 21:00  
Vineri şi Sâmbătă 09:00 - 22:00
La intrarea în AQUA PRESIDENT fiecare 
client primește un ceas. Fiecare ceas 
se încarcă obligatoriu cu sumă minimă 
de 10 Lei, care se returnează la ieşire 
dacă nu s-a consumat sau nu s-a de-
păşit timpul alocat. Consumația din in-
cinta AQUA PRESIDENT se face numai 
cu ajutorul ceasului. Camere standard: 
În suprafaţa de circa 25 mp, dispun de 
loc de cazare pentru 2 persoane, aer 
condiţionat, minibar, TV LCD, baie cu 
duș. Se poate introduce maxim un pat 
suplimentar rabatabil (recomandabil 
pentru copii de până în 12 ani). Came-
re superioare:   Camere spaţioase, cu 
suprafeţe de circa 41 mp, dotate cu un 
pat matrimonial şi o canapea extensibi-
lă, pot acomoda în condiţii de confort  
2 adulţi şi 2 copii. Se poate introduce 

maxim un pat suplimentar rabatabil 
(recomandabil pentru copii de până în 
12 ani). Dispun de cadă / duș, TV LCD, 
aer condiţionat, minibar. 
Dotări generale: parcare proprie -gratu-
ită, acces persoane cu dizabilităţi, loc de 
joacă pentru copii -topogan apă interior-
exterior, internet; toate camerele sunt 
mochetate. Unitatea nu dispune de lift. 
Dotări camere: aer condiţionat -clima-
tizare centrală, TV, minibar, baie cu duș, 
internet, uscător de păr. Număr total 
camere:  7 Duble:  6  - 4 camere duble 
standard şi 2 camere duble superior 
(suite). Apartamente:   1   - apartamen-
tul este compus din living şi dormitor. 
Observaţii – Nu se accepta animale de 
companie. Check în începând cu ora 
14:00, check-out până la oră: 12:00. 
Servicii masă: se acordă în unitatea 
restaurant President, categoria I, mic 
dejun bufet suedez, prânzul şi cina în sis-
tem bonuri valorice (prânz sau cina 40 
Lei/zi, prânz şi cină 80 Lei/zi.  Pe perioa-
da sezonului estival 01.06-15.09 mesele 
(mic dejun, prânz, cina) care sunt parte a 
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Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

Tip Cameră 05.01-31.05
16.09-23.12 01.06-15.09

Dubla standard - demipensiune 153,90 171,00

Dubla standard – pensiune completă 210,90 228,00

Dubla superior - demipensiune 176,70 199,50

Dubla superior – pensiune completă 233,70 256,50

Apartament – 3 adulţi – demipensiune 152,00 171,00

Apartament – 3 adulţi – pensiune completă 209,00 228,00

Single standard - demipensiune 279,30 313,50

Single standard – pensiune completă 393,30 427,50

Single superior - demipensiune 324,90 426,36

Single superior – pensiune completă 438,90 484,50

Servicii incluse: cazare cu demipensiune (mic dejun bufet + fișă cont 50 Lei/zi/persoa-
nă în extrasezon sau bufet suedez Light all inclusive în sezon, apa, suc, cafea incluse), 
pensiune completă (mic dejun bufet + fișă cont 100 Lei/zi/persoană în extrasezon sau 
bufet suedez Light all inclusive în sezon, apă, suc, cafea incluse).
Servicii opţionale:  tratament balnear - include consultaţia medicală de specialitate şi 
3 proceduri/şedinţa. Acesta se efectuează la Hotel President de luni până vineri inclusiv. 
Este necesară trimiterea din partea medicului de familie (tarif 51,30  Lei/zi/persoană în 
perioada 05.01-31.05/16.09-23.12 şi 61,56  Lei/zi/persoană în perioada 01.06-15.09).
Facilitaţi copii: 0-7 ani gratuit la cazare şi mic dejun iar în sezon acces gratuit la mesele 
bufet dacă nu solicită pat suplimentar (dacă solicita pat suplimentar achită patul ca şi 
copii 7-14 ani), copiii cu vârsta cuprinsă între 7-14 ani achită: fără pat suplimentar: de-
mipensiune 45,60  Lei/zi, pensiune completă 91,20 Lei/zi sau cu pat suplimentar: 102,60 
Lei/zi cu demipensiune sau 148,20 Lei/zi cu pensiune completă. Peste 14 ani achită 
tarif adult.  
TURIŞTII CAZAŢI LA AQUA PRESIDENT BENEFICIAZĂ DE INTRARE GRATUITĂ ÎN 
COMPLEX.

Dotări generale: restaurant 250 de 
locuri în sala principală şi 2 separe-
uri, parcare proprie cu plată.
Săli de conferinţă: 1 - o sală - 90 lo-
curi şi diferite spaţii care pot fi puse 
la dispoziţie pentru organizarea de 
cocktail-uri, expoziţii, simpozioane, 
întâlniri de afaceri şi diverse mese 
festive. 
Dotări camere: TV, baie cu cadă, bal-
con, telefon internaţional. 
Număr total camere: 112 dincare sin-
gle 2, duble 107 - cu 2 paturi sau pat 
matrimonial. Apartamente: 3 - apar-
tamentul este compus din dormitor şi 
living cu canapea extensibilă. 
Servicii: închiriere de autocare şi 
microbuse pentru excursii în împre-
jurimi precum şi a unei săli de sport 
aflată la o distanţă de 1 km de hotel. 

Servicii masă: se acordă în resta-
urantul Crisana, categoria I, micul 
dejun sub formă de variante de me-
niu, prânzul şi cina în sistem bonuri 
valorice. 
Fitness/Wellness/Sport: piscină în 
aer liber -apa termominerala cu ac-
ces direct din hotel, baza tratament, 
sala fitness, masa de ping-pong. 
Tratament: tratament pentru boli 
reumatismale, acute şi cronice, in-
flamatorii şi degenerative, în boli 
neurologice, periferice şi sechele 
după accidente vasculare cerebrale 
(hemiplegii), tratament în afecţiuni 
post-traumatice (entorse, luxaţii, 
fracturi) şi în reumatismul ţesutului 
moale. Secţii de tratament: electro-
terapie, hidroterapie, masaj, kineto-
terapie şi crenoterapie. 

HOTEL CRIȘANA
BĂILE FELIX **     

Sejur minim 3 nopţi

Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

Tip Cameră 01.04-14.06
15.09-23.12 15.06-15.09

Dubla 57,00 68,40

Single 85,50 104,46

Pat suplimentar 36,48 41,04

Servicii incluse:  cazare cu mic dejun (bonuri valorice de 12 Lei/zi), acces gratuit piscină.

Servicii opţionale:  prânz sau cina  33 Lei/zi/persoană, tratament (3 proceduri/ zi de luni 
până vineri) -  16,50 Lei/zi/persoană.  
Facilităţi copii:  0-12 ani gratuit la cazare fără pat suplimentar fără masa inclusă.
Condiţie:  sejur de minim 3 nopţi.
Turiştii asiguraţi care au inclus în pachetul de servicii şi tratament vor avea asupra lor 
Bilet de Trimitere de la medicul de familie cu numărul de contract CAS.   Calitatea de 
asigurat se dovedeşte prin adeverinţa de la locul de muncă vizată de Casă de Asigurări 
de Sănătate sau pentru pensionari-cupon de pensie. 
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obiectelor de valoare; transmiterea 
de mesaje; predarea corespondentei 
turiştilor; acordarea de medicamente 
şi materiale sanitare de prim ajutor, 
în caz de accidente; păstrarea baga-
jelor; comenzi taximetre.   Servicii cu 
plata acordate turiştilor: servicii tele-
fonice; vânzări de mărfuri şi articole 
de strictă necesitate; spălat, curăţat 
şi călcat îmbrăcăminte/ lenjerie; par-
care proprie 200 locuri. 
Fitness/Wellness/Sport: piscină în 
aer liber -cu apa termală - acces con-
tra cost, baza tratament, bazin interi-
or pentru tratament 
Tratament: Baza de tratament asi-
gura tratamente complexe pentru: 
afecţiuni reumatismale inflamatorii 
( poliartrita reumatoida, spondilita 
anchilozantă); afecţiuni reumatis-
male degenerative (spondiloza cer-
vicală, dorsala şi lombara, artroze, 
poliartroze); afecţiuni reumatismale 
abarticulare; afecţiuni posttrauma-
tice; afecţiuni neurologice centrale 
şi periferice; afecţiuni ginecologice; 
afecţiuni asociate ( boli metabolice şi 
de nutriţie, boli endocrine).  Proceduri 
şi tratamente: băi cu apă minerală în 
cazi şi bazine, cu posibilităţi de kine-

toterapie; aplicaţii calde cu nămol; 
tratamente ginecologice cu ape mi-
nerale termale şi cu nămol cald; bu-
vete pentru cura internă cu apă mine-
rală; electro şi hidroterapie; aerosoli 
şi inhalaţii; bazin în aer liber cu apă 
minerală termală; săli de gimnastică 
medicală; masaj medical; sauna.  
Tratamentele sunt efectuate de per-
sonal medical specializat.   Turiştii 
trebuie să prezinte la hotel dovada 
de asigurat ( adeverinţa de la locul de 
muncă sau cupon de pensie) şi bilet 
de trimitere tip pentru servicii medi-
cale în sistemul asigurărilor sociale 
de sănătate. În caz contrar, serviciile 
de tratament vor fi încasate la tarif 
pentru turist neasigurat iar turistul 
va fi obligat să achite diferenţa la 
recepţie.  
Agrement/Sport în staţiune: teren 
sintetic minifotbal, bazine şi piscine 
cu apă termală, călărie, biliard, tenis 
de masă, ATV-uri, discotecă. Reco-
mandat pentru: tratament balnear; 
odihnă; cantonamente sportivi; con-
sfătuiri; evenimente festive.  În cazul 
în care turiştii nu prezintă biletul de 
trimitere, valoarea tratamentului este 
de 20 Lei/zi/persoană.

Dotări generale: restaurant 160 locuri 
+ 2 săli cantina de 130 locuri fiecare, 
parcare proprie -200 locuri, acces per-
soane cu dizabilităţi, 12 etaje, 6 lifturi. 
Săli de conferinţă:  229 locuri. 
Dotări camere: TV, frigider (în unele 
camerele), baie cu duș, balcon. 

Număr total camere: 414 - duble şi 
single. Observaţii - Animalele de com-
panie nu sunt acceptate. Servicii fără 
plată acordate turiştilor: informaţii 
privind prestarea unor servicii; ora-
rul mijloacelor de transport; trezirea 
clienţilor la ora solicitată; păstrarea 

HOTEL MUNCEL 
BĂILE FELIX  **     

Odihnă

Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

Tip Cameră 15,04-30,04
16,11-15,12

01,05-31,05
16,10-15,11

01,06-15,07
01,09-15,10 16,07-31,08

Dublă (mic dejun – 12 Lei/zi) 64,40 67,85 93,15 96,60

Dublă (demipensiune – 30 Lei/zi) 80,50 83,95 109,25 112,70

Dublă (pensiune completă – 45 Lei/zi) 93,15 97,75 123,05 126,50

Single (mic dejun – 12 Lei/zi) 86,25 97,75 156,40 166,75

Single (demipensiune – 30 Lei/zi) 102,35 113,85 172,50 182,85

Single (pensiune completă – 45 Lei/zi) 115,00 127,65 186,30 196,65
Servicii incluse:  cazare cu tipul de masă ales,
Facilităţi copii:  0-10 ani beneficiază de gratuitate la cazare dacă nu se solicita pat suplimentar,  10-14 ani achită pat suplimentar obligatoriu, 2 copii 10-14 ani achită: primul copil 
achita  pat suplimentar iar al doilea mic dejun 13,80 Lei/zi, peste 14 ani achită tarif integral de adult. Valoarea patului suplimentar este de 42,55  Lei/zi - cazare cu mic dejun,

Tratament – minim 5 nopţi

Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

Tip Cameră 15.04-30.04
16.11-15.12

01.05-31.05
16.10-15.11

01.06-15.07
01.09-15.10 16.07-31.08

Dublă (demipensiune+tratament) – 30 Lei/zi 92,00 96,60 121,90 125,35

Dublă (pensiune completă + tratament) – 45 Lei/zi 105,80 109,25 134,55 138,00

Single (demipensiune+tratament) – 30 Lei/zi 113,85 126,50 185,15 195,50

Single (pensiune completă + tratament) – 45 Lei/zi 127,65 139,15 197,80 208,15
Servicii incluse:  cazare cu masa fișă cont şi tratament 3 proceduri/zi/persoană.
Pachetele cu tratament se valorifica doar în baza unui bilet de trimitere pentru servicii medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, cu precizarea numărului de contract cu 
CAŞ şi dovada de asigurat (adeverinţa de la locul de muncă sau cupon de pensie, card de sănătate activat).
Tratamentul balnear include 1 consultaţie iniţială, 1 consultaţie finală şi un număr de proceduri pe zi conform pachetului, cu excepţia duminicilor şi a sărbătorilor legale.
Facilităţi copii:  0-10 ani beneficiază de gratuitate la cazare dacă nu se solicita pat suplimentar,10-14 ani achită pat suplimentar obligatoriu, 2 copii 10-14 ani achită: primul copil 
achita  pat suplimentar, iar al doilea mic dejun 13,80 Lei, peste 14 ani achită tarif integral de adult. Valoarea patului suplimentar este de 28,75 Lei/zi - cazare fără mese.  
Taxa de staţiune care reprezintă 1% din tariful primei nopţi de cazare se achită separat la recepţia hotelului.
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Seniori activi

Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

Tip Cameră 15.04-30.04
16.11-15.12

01.05-31.05
16.10-15.11

01.06-15.07
01.09-15.10 16.07-31.08

Dublă 12 nopţi (pensiune completă + 30 proceduri / 10 zile) 1069,20 1128,60 1287,00 1377,20

Dublă 10 nopţi (pensiune completă + 24 proceduri / 8 zile) 910,80 960,30 1089,00 1168,20

Dublă 7 nopţi (pensiune completă + 18 proceduri / 6 zile) 651,20 685,30 777,70 831,60

Single 12 nopţi (pensiune completă + 30 proceduri / 10 zile) 1320,00 1471,80 2013,00 2182,40

Single 10 nopţi (pensiune completă + 24 proceduri / 8 zile) 1119,80 1246,30 1694,00 1839,20

Single 7 nopţi (pensiune completă + 18 proceduri / 6 zile) 797,50 885,50 1201,20 1301,30
Servicii incluse:  12 / 10 / 7 nopţi cazare cu pensiune completă şi tratament.  
Facilităţi copii:  0-10 ani beneficiază de gratuitate la cazare dacă nu se solicita pat suplimentar, 10-14 ani achită pat suplimentar obligatoriu, 2 copii 10-14 ani achită: primul copil 
achită pat suplimentar, iar al doilea mic dejun 13.80  lei, peste 14 ani achită tarif integral de adult (tarif odihnă cu pensiune completă). Valoarea patului suplimentar este de 40.70  
lei/zi, cazare cu mic dejun.
Pachetele cu tratament se valorifica doar în baza unui bilet de trimitere pentru servicii medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, cu precizarea numărului de contract cu 
CAS şi dovada de asigurat (adeverinţa de la locul de muncă sau cupon de pensie, card de sănătate activat).Tratamentul balnear include 1 consultaţie iniţială, 1 consultaţie finală şi 
un număr de proceduri pe zi conform pachetului, cu excepţia duminicilor şi a sărbătorilor legale.
Taxa de staţiune care reprezintă 1% din tariful primei nopţi de cazare se achită separat la recepţia hotelului.

Dotări generale: restaurant cu o 
capacitate de 160 de persoane, 
parcare proprie de 40 locuri (păzită 
şi supravegheată cu camere video), 
bar, terasa cu o capacitate de 80 
de locuri, cafenea cu o capacitate 
de 40 de locuri, 3 săli de conferinţă 
dotate cu ecran de proiecţie, video-
proiector, flipcard iar în caz de soli-
citare şi sistem de sonorizare: sala 
Polivalenta 180 de locuri, sala Perla 
60 de locuri, sala Amicii 15 locuri.
 
Dotări camere: aer condiţionat, TV, 
minibar, baie cu duș, balcon sau te-
rasă, internet wireless, uscător de 
păr, telefonie naţională şi internaţi-
onală, radio cu ceas, halat de baie. 
Număr total camere 56 din care 48 
duble 24 de camere cu pat matri-
monial dispuse pe primul nivel, ma-
joritatea cu balcon sau terasă şi 24 
de camere cu 2 paturi, dispuse pe al 
doilea nivel, cu balcon franţuzesc, 8 
apartamente dispuse pe primul şi 
pe al doile nivel şi sunt dotate cu 
balcon franţuzesc sau cu terasă. 

Apartamentul este compus dintr-
un living cu o canapea extensibilă 
şi un dormitor cu pat matrimonial. 
Servicii masă: se acordă în restau-
rantul Perla, micul dejun în sistem 
bufet suedez, prânzul şi cină con-
form fiecărui pachet (masa în cont 
sau meniuri fixe, prestabilite). 
Facilităţi copii: (în camera cu 2 
adulţi): Copiii cu vârsta cuprinsă 
între 0- 6 ani beneficiază de gratui-
tate la cazare fără pat suplimentar. 
Fitness/Wellness/Sport: SPA, te-
ren sport mixt 2 terenuri de minifot-
bal cu gazon sintetic şi nocturnă, 
sala fitness, biciclete - închirieri 
biciclete, 2 bazine interioare cu apă 
termală, 2 jacuzzi interioare cu apă 
termală, 1 bazin semiolimpic exte-
rior cu apă termală (25 metri lun-
gime şi 2 metri adâncime), 1 bazin 
exterior de dimensiuni normale cu 
apă termală, 1 bazin exterior pentru 
copii cu apă termală (0,5 metri), 1 
saună turcească (baia de aburi), 1 
saună finlandeză (saună uscată), 
coafor, cosmetică, sal, de fitness.

HOTEL PERLA
BĂILE 1 MAI ***     

Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

Tip Cameră 05.01-15.06
16.09-23.12

16.06-15.07
01.09-15.09 16.07-31.08

Dubla 113,34 128,13 137,98

Single 182,34 206,98 221,76

Apartament 137,98 152,77 162,62
Servicii incluse: cazare, mic dejun bufet suedez, acces piscine interioare-exterioare cu 
apă termală, Center Spa (saune, jacuzzi, sală aparate).
Facilităţi copii:  copiii cu vârsta cuprinsă între 0-7 ani beneficiază de gratuitate la cazare 
şi mic dejun, fără pat suplimentar, 7-14 ani achită 50% din tariful unui adult (cu pat supli-
mentar şi mic dejun), peste 14 ani achită tarif adult. 
La recepţie se achită taxa de staţiune. Parcare gratuită păzită. Internet wireless în ca-
mere. Într-o cameră dublă se pot caza 2 adulţi şi 1 copil iar în apartament se pot caza 
maxim 3 adulţi sau 2 adulţi şi 2 copii.
Servicii opţionale: prânz sau cina fișă cont 56 Lei/zi/persoană.

Oferta pentru Bunici – check in Duminica

Prețuri recomandate în Lei/pachet/persoană

Tip Cameră 05.01-01.06
15.09-20.12

Dublă 1389,7

Single 1714,94
Servicii incluse:  10 nopţi cazare, mic dejun bufet suedez, prânz şi cina meniu presta-
bilit, acces la bazinele cu apă termală (exterior - interior) şi piscină semiolimpică, acces 
permanent la Perla Spa (piscine, jacuzzi, saune, sala fitness), Aqua Gym câte 2 şedinţe 
zilnic, proceduri de tratament / camera - consultaţie iniţială şi 2 proceduri de tratament 
/zi / 8 zile (nu este necesară trimitere din partea medicului de familie). Este necesară 
prezentarea cuponului de pensie.
Facilităţi copii:  copiii cu vârsta cuprinsă între 0-7 ani beneficiază de gratuitate la cazare 
şi mic dejun, fără pat suplimentar, 7-14 ani achită 44,80 Lei (cu pat suplimentar şi mic 
dejun), peste 14 ani achită tarif de adult.
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Prețuri recomandate în Lei/pachet/persoană

Tip Cameră 05.01-01.06
15.09-20.12

Dublă 1133,44

Single 1488,26
Servicii incluse: 10 nopţi cazare, mic dejun şi buget pentru demipensiune de 35 Lei/
zi/adult. Acces la bazinele cu apă termal (exterior şi interior) şi piscină semiolimpica, 
acces permanent la Perla SPA (piscine, jacuzzi, saune şi sala fitness), Aqua Gym - câte 
2 şedinţe zilnic, tratament: consultaţie medicală iniţială la medicul balneolog al Comple-
xului, 4 proceduri de tratament/persoană/zi - timp de 8 zile 91 procedura bazin termal 
şi 3 proceduri majore). Sunt necesare: bilet de trimitere de la medicul de familie către 
fizioterapie (formular tip CAS) copie act identitate, adeverinţă de la locul de muncă / 
cupon pensie, card de sănătate activat.
Facilităţi copii: copiii cu vârsta cuprinsă între 0-7 ani beneficiază de gratuitate la cazare 
şi mic dejun, fără pat suplimentar, 7-14 ani achită 44,80 Lei/zi (cu pat suplimentar şi mic 
dejun), peste 14 ani achită tarif de adult.

Sănătate și Vitalitate – check in Duminica

Prețuri recomandate în Lei/pachet/persoană

Tip Cameră 05.01-15.06
16.09-20.12 16.06-15.09

Dublă – 6 nopti 1167,94 1434,05

Single – 6 nopti 1419,26 1843,07

Dublă – 8 nopti 1572,03 1926,85

Single – 8 nopti 1902,21 2468,93

Dublă – 10 nopti 1976,13 2419,65

Single – 10 nopti 2390,08 3099,71
Servicii incluse: 6/8/10 nopţi cazare, pensiune completă (mic dejun bufet + fișă cont 
70 Lei/zi/adult) tratament balnear 3 proceduri/zi - 5 zile pentru pachetul de 6 nopţi, 7 
zile pentru cel de 8 nopţi şi 9 zile tratament pentru pachetul de 10 nopţi, o consultaţie 
medicală iniţială. Nu este necesară trimiterea din partea medicului. Acces gratuit la Cen-
trul Wellness: acces la 2 piscine interioare cu apă termală, acces bazin semiolimpic cu 
apă termală, acces 1 bazin exterior cu apă termală, acces 1 saună turcească, şi 1 saună 
finlandeză, acces sala fitness, 2 şedinţe de aqua gym zilnic.
Facilităţi copii: copiii cu vârsta cuprinsă între 0-7 ani beneficiază de gratuitate la cazare 
şi mic dejun, fără pat suplimentar, 7-14 ani achită 44,80 Lei (cu pat suplimentar şi mic 
dejun), peste 14 ani achită tarif de adult.

Bonus de Relaxare 5 + 2 nopți gratis 

Prețuri recomandate în Lei/pachet/persoană

Tip Cameră 05.01-01.06
15.09-20.12

Dublă 611,07

Single 862,40
Servicii incluse: 7 nopţi cazare, mic dejun bufet suedez, acces la bazinele cu apă ter-
mală (exterior-interior) şi piscină semiolimpica, acces permanent la Perla SPA (piscine, 
jacuzzi, saune, sala fitness) Aqua Gym - câte 2 şedinţe zilnic, proceduri SPA / doamna - 1 
drenaj limfatic, 1 şedinţă masaj de relaxare, 1 şedinţă salină/sejur, proceduri SPA / domn 
- 1 duș Vichy, 1 sedință masaj de relaxare, 1 şedinţă salină.
Facilităţi copii: copiii cu vârsta cuprinsă între 0-7 ani beneficiază de gratuitate la cazare 
şi mic dejun, fără pat suplimentar, 7-14 ani achită 44,80 Lei/zi (cu pat suplimentar şi mic 
dejun), peste 14 ani achită tarif adult.
Servicii opţionale: prânz sau cina fișă cont: 56 Lei/zi/persoană.

Dotări generale: restaurant 150 lo-
curi, păstrare obiecte de valoare în 
seiful hotelului, bar de zi, 4 săli de 
conferinţă, o sală de 180 de locuri 
dotată cu videoproiector, ecran, 
flipchart, sonorizare, LCD, 3 săli cu ca-
pacitate de 20 - 30 de locuri fiecare. 
Dotări camere: TV, minibar, baie cu 
cadă -sau baie cu duș, internet, uscă-
tor de păr. Număr total camere 94 din 
care 78 de camere clasificate la cate-
goria 3 stele şi 16 camere clasificate 
la 2 stele, 37 duble, 4 apartamente 
clasificate la 3*, 29 triple camera dis-
pune de 3 paturi simple. Observaţii - 
la recepţie se achită taxa de staţiune 
(5% din valoarea de cazare a primei 

nopţi). 
Servicii: Contra cost: room service, 
închiriere de jocuri distractive, închi-
riere de biciclete, servicii de telefonie, 
servicii de curăţătorie.
Servicii masă: se acordă în restau-
rantul Parc, categoria I: micul dejun în 
sistem bufet suedez/ meniu fix sau a 
la carte, dejun şi cina în sistem meniu 
a la carte. 
Fitness/Wellness/Sport: piscină 
acoperită - cu apă mezotermală, SPA 
- saună, jacuzzi, baza tratament, sala 
fitness, biciclete - contracost. 
Tratament: cure balneare şi terapii de 
relaxare a sistemului nervos central. 
Distracţie: sala de jocuri.

HOTEL PARC 
MONEASA ***      
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Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

Tip Cameră 08.01-10.06

Single 128,70

Dublă 74,25

Triplă 59,40

Apartament 2 locuri 99,00

Apartament 4 locuri 61,88
Servicii incluse: cazare cu mic dejun bufet suedez.
Opţional: prânz - 27,50 Lei/zi/persoană, cina - 27,50 Lei/zi/persoană. 
Facilităţi copii: copiii cu vârsta cuprinsă între 0-4 ani beneficiază de cazare şi masă gra-
tuite, iar cei cu vârsta cuprinsă între 4 şi 14 ani achită 16,50 Lei/zi fără pat suplimentar 
sau 50% din tariful unui adult pentru patul suplimentar. 
Taxa de staţiune care reprezintă 1% din valoarea primei nopţi de cazare se achită sepa-
rat la recepţia hotelului.

Săptămâna de Miere

Prețuri recomandate în Lei/pachet/persoană

Tip Cameră 08.01-10.06

Dublă 693,00
Servicii incluse: 6 nopţi cazare cu demipensiune (mic dejun+cina), seara intimă, sea-
ra de dans, acces la piscină, jacuzzi, saună, excursie picnic (se asigura coş alimentar), 
room-service la cerere pentru mic dejun şi cină.
Taxa de staţiune care reprezintă 1% din valoarea primei nopţi de cazare se achită sepa-
rat la recepţia hotelului.

Minivacanţă la Moneasa – Intrare duminică

Prețuri recomandate în Lei/pachet/persoană

Tip Cameră 08.01-10.06

Dublă 346,50
Servicii incluse: 5 nopţi cazare cu mic dejun bufet şi cina meniu standard, acces gratuit 
la centrul SPA. Sejurul începe duminică şi se termină vinerea. La această ofertă locurile 
sunt limitate.
Facilităţi copii: copiii cu vârsta cuprinsă între 0-4 ani beneficiază de cazare şi masă gra-
tuite, iar cei cu vârsta cuprinsă între 4 şi 14 ani achită 16,50 Lei/zi fără pat suplimentar 
sau 50% din tariful unui adult pentru patul suplimentar.

Sănătate din Moneasa 10 nopţi

Prețuri recomandate în Lei/pachet/persoană

Tip Cameră 08.01-10.06

Dubla 940,50

Single 1380,50
Servicii incluse: 10 nopţi cazare cu pensiune completă, tratament 14 proceduri/sejur. 
Intrare cu cina în prima zi şi ieşire cu micul dejun în ultima zi.  
Facilităţi copii: copiii cu vârsta cuprinsă între 0-4 ani beneficiază de cazare şi masă gra-
tuite, iar cei cu vârsta cuprinsă între 4 şi 14 ani achită 16,50 Lei/zi fără pat suplimentar 
sau 50% din tariful unui adult pentru patul suplimentar.

Sănătate din Moneasa 12 nopţi

Prețuri recomandate în Lei/pachet/persoană

Tip Cameră 08.01-10.06

Dublă 1089,00

Single 1617,00
Servicii incluse: 12 nopţi cazare cu pensiune completă, tratament 18 proceduri/sejur. 
Intrare cu cina în prima zi şi ieşire cu micul dejun în ultima zi.  
Facilităţi copii: copiii cu vârsta cuprinsă între 0-4 ani beneficiază de cazare şi masă gra-
tuite, iar cei cu vârsta cuprinsă între 4 şi 14 ani achită 16,50 Lei/zi fără pat suplimentar 
sau 50% din tariful unui adult pentru patul suplimentar.

Bunici la Moneasa

Prețuri recomandate în Lei/pachet/persoană

Tip Cameră 08.01-10.06

Dublă 334,40

Single 394,90
Servicii incluse: 5 nopţi cazare cu demipensiune/pensiune completă, o zi liberă la pisci-
nă pentru pachetul cu pensiune completă. 
Facilităţi copii:  copiii cu vârsta cuprinsă între 0-7 ani beneficiază de cazare şi masă 
gratuite.

Confort şi Relaxare – minim 2 nopţi

Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

Tip Cameră 08.01-10.06

Dubla mic dejun 65,45

Dubla demipensiune 88,83

Dubla pensiune completă 112,20
Servicii incluse:  cazare cu masa conform ofertei (meniu standard), acces la centrul 
SPA. SEJUR MINIM 2 NOPŢI. 
Facilităţi copii:  copiii cu vârsta cuprinsă între 0-4 ani beneficiază de cazare şi masă 
gratuite, iar cei cu vârsta cuprinsă între 4 şi 14 ani achită: pentru mic dejun 16,50 Lei/zi 
sau 50% din tariful unui adult pentru patul suplimentar.

Dotări generale: restaurant cu o ca-
pacitate de 104 locuri, parcare pro-
prie, păstrare obiecte de valoare, bar 
de zi de 36 locuri, bar de noapte. 
Dotări camere: TV, minibar, uscător 
de păr, cablu TV, telefon. 
Număr total camere: 56 din care 
1 single, 50 duble cu două paturi, 5 
apartamente compuse din living şi 
dormitor. 

Servicii masă: se acordă în unitatea 
restaurant Iadolina, categoria I, în sis-
tem bonuri valorice. 
Fitness/Wellness/Sport: sala fit-
ness, saună, jacuzzi, băi plante, ma-
saj, electroterapie. 
Tratament: baza de tratament şi re-
facere (saună / jacuzzi / băi plante/ 
masaj / electroterapie/ fitness). 
Distracţie: discotecă, club.

HOTEL IADOLINA
STÂNA DE VALE ***      

  

Odihnă – sejur minim 3 nopți
Prețuri în Lei/zi/persoană 

TIP CAMERĂ 05.01-06.03; 13.06-11.09
05.12-23.12

07.03-12.06
12.09-04.12

Dublă 80,50 69,00
Single 128,80 110,40

Apartament 120,75 92,00
Pat suplimentar (0-12 ani) 43,70 36,80

Pat suplimentar (12-16 ani) 49,45 43,70
Servicii incluse: 
cazare cu mic dejun fișă cont 15 Lei/zi/adult.

Servicii opţionale: 
masa fișă cont: prânz sau cina 55 Lei/zi/adult iar pentru copii prânz sau cina 27,50 Lei/
zi/copil.

Facilităţi copii: 0-2 ani gratuit la cazare fără pat, 2-12 ani achită: fără pat - mic dejun 
11,50 Lei sau cu pat suplimentar conform tabelului. Între 12-16 ani achită pat suplimen-
tar conform tabel.
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Dotări generale: încălzire centrală, 
aer condiţionat, bucătărie complet 
utilata. 
Dotări camere: TV - cu satelit, mini-
bar, baie cu duș - instalaţii de hidro-
masaj, balcon. 
Număr total camere: 2, Apartamen-
te: 1 - Vila este compusă din 1 dor-
mitor, 1 living cu canapea extensibilă, 
1 baie cu duș, 1 bucătărie complet 
utilata, terasă. 
Servicii masă: se acordă în restau-
rantul hotelului Iadolina.
Tratament: - În Stâna de Vale cu un 

profil endocrin şi nevroze: Oferă con-
sultaţie medicală de specialitate, cu 
recuperare medicală pentru fiecare 
bolnav, prin electroterapie, hidrote-
rapie, masaj, reflexoterapie, kineto-
terapie şi crenoterapie (cura internă 
cu ape minerale), toate efectuate de 
personal calificat de specialitate. 
- Cura profilactica activa: Baza de 
tratament din Stâna de Vale dispune 
de saună, jacuzi, masaj general/re-
flexogen, aromoterapie, cromotera-
pie, duș subacval, saună, gimnastică 
medicală. Turiştii trebuie să prezinte 

la hotel dovada de asigurat (adeve-
rinţa de la locul de muncă sau cupon 
de pensie) şi bilet de trimitere tip 
pentru servicii medicale în sistemul 
asigurărilor sociale de sănătate. În 

caz contrar, serviciile de tratament 
vor fi încasate la tarif pentru turişti 
neasiguraţi iar turistul va fi obligat 
să achite diferenţa la recepţie.

VILE IZVORUL MINUNILOR
STÂNA DE VALE ****      

Odihnă – sejur minim 3 nopţi

Preţuri recomandate în Lei/zi/ vilă integral 

Tip Cameră
05.01-06.03
13.06-11.09
05.12-23.12

07.03-12.06
12.09-04.12

Vilă 4 persoane 356,50 304,75
Servicii incluse: cazare cu mic dejun fișă cont 15 Lei/zi/persoană.
Servicii opţionale: masa fișă cont: prânz sau cina 55 Lei/zi/adult iar pentru copii prânz 
sau cina 27,5 Lei/zi/copil. - masa se serveşte la restaurantul Hotelului Iadolina din apro-
piere.

Dotări generale: parcare proprie, 
bucătărie complet utilata. Vila este 
aşezată pe 3 nivele, două având fie-
care câte o garsonieră completă şi 
un apartament iar cel de-al treilea 
oferind un apartament cu bar. 
Dotări camere: TV, frigider, baie cu 
cadă, baie cu duș, bucătărie, balcon, 
uscător de păr. 
Număr total camere: 5, Apartamen-
te: 3 - dintre care 2 apartamente cu 
un dormitor şi living şi 1 apartament 
cu două dormitoare şi living. Garso-
niere: 2. 
Servicii masă: se acordă în restau-

rantul hotelului Iadolina. 
Tratament: - În Stâna de Vale cu un 
profil endocrin şi nevroze : Oferă con-
sultaţie medicală de specialitate, cu 
recuperare medicală pentru fiecare 
bolnav, prin: electroterapie, hidrote-
rapie, masaj, reflexoterapie, kinetote-
rapie şi crenoterapie (cura internă cu 
ape minerale), toate efectuate de per-
sonal calificat de specialitate. - Cura 
profilactica activa: Baza de tratament 
din Stâna de Vale dispune de saună, 
jacuzi, masaj general / reflexogen, 
aromoterapie, cromoterapie, duș sub-
acval, saună, gimnastică medicală. 

VILA LILIACUL
STÂNA DE VALE ****      

Odihnă – sejur minim 3 nopți

Prețuri recomandate în Lei/zi/vilă integral

Tip Cameră
05.01-06.03
13.06-11.09
05.12-23.12

07.03-12.06
12.09-04.12

Vilă 11 persoane 1150,00 1035,00
Servicii incluse: cazare cu mic dejun fișă cont 15 Lei/zi/persoană.
Servicii opţionale: masa fișă cont: prânz sau cina 55 Lei/zi/adult iar pentru copii prânz 
sau cina 27,50 Lei/zi/copil. - masa se serveşte la restaurantul Hotelului Iadolina din apro-
piere.
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B A N A T

Dotări generale: restaurant, parcare 
proprie. Săli de conferinţă:  1. 
Dotări camere: TV, minibar, seif - (în 
apartamente), baie cu duș, uscător 
de păr, telefon. Număr total ca-
mere:   210, single:   20, duble:   180. 

Apartamente:   10  - apartamentul 
este compus din living şi dormitor. 
Check-in începând cu ora 14: 00; 
check-out până la ora 12: 00. Acces 
liber piscină.
Servicii masă: se acordă în restau-

rantul Diana, categoria 3 stele, micul 
dejun bufet suedez, prânz sau cină în 
sistem meniu stabilit sau meniu „a la 
carte”. 
Fitness/Wellness/Sport: piscina 
acoperită, baza tratament, sala fit-
ness. 
Tratament: boli ale aparatului loco-
motor şi ale sistemului nervos perife-
ric, afecţiuni ale aparatului respirator, 
afecţiuni ginecologice cronice, diabet 
zaharat incipient, intoxicaţii cu meta-
le grele, boli digestive, afecţiuni ale 
ochilor. 

Consultaţii medicale: electroterapie, 
hidroterapie, masoterapie, kinetote-
rapie, geriatrie, cosmetică geriatrică 
Turiştii trebuie să prezinte la hotel 
dovada de asigurat (adeverinţa de la 
locul de muncă sau cupon de pensie) 
şi bilet de trimitere tip pentru servi-
cii medicale în sistemul asigurărilor 
sociale de sănătate. În caz contrar, 
serviciile de tratament vor fi încasate 
la tarif pentru turişti neasiguraţi iar 
turistul va fi obligat să achite diferen-
ţa la recepţie.

     
HOTEL DIANA

BĂILE HERCULANE ***

Standard

Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

Tip Cameră 05.01- 31.05
01.09- 22.12 01.06-31.08

Dublă 83,78 96,10

Single 152,77 177,41

Family 118,28 142,91

Apartament 177,41 206,98
Servicii incluse:   mic dejun bufet suedez, acces gratuit la piscină interoara, saună fin-
landeză şi jacuzzi.

Facilităţi copii: 0-7 ani gratuit la cazare şi mic dejun fără pat extra, dacă optează pentru 
pat suplimentar şi mic dejun vor fi taxaţi cu 31,36 Lei/zi, 7-12 ani achită mic dejun 13,44 
Lei/zi fără pat suplimentar sau 44,80 Lei/zi cu pat suplimentar şi mic dejun, peste 12 ani 
cu pat suplimentar şi mic dejun achită 100 % tarif adult.

Servicii opţionale:   masa fișă cont: prânz 35,84 Lei/zi/persoană sau cină 40,32 Lei/zi.

Tratament sejur între 5 - 9 nopţi - Masa în sistem meniu fix

Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

Tip Cameră 05.01- 31.05
01.09- 22.12 01.06-31.08

Dublă 116,30 147,84

Single 149,90 181,44
Servicii incluse:  sejur între 5 şi 9 nopţi cazare, INTRAREA DUMINICĂ, masa pensiune 
completă meniu fix consultaţie medicală de specialitate, tratament balnear 3 proceduri 
/ zi (sâmbătă duminica nu se efectuează tratament). Acces gratuit la piscină, saună, 
jacuzzi. Tarife valabile doar împreună cu dovada de asigurat în România (trimitere din 
partea medicului de familie şi cardul de sănătate pentru serviciile medicale în sistemul 
asigurărilor sociale de sănătate). Accesul la serviciile incluse în pachete şi serviciile co-
nexe se face doar pe baza braţărilor de acces (nedetașabile, netransmisibile).
Facilităţi copii:  0-7 ani achită masa 50,40 Lei/zi  fără pat extra, dacă optează pentru 
pat suplimentar şi masa vor fi taxaţi cu 81,76Lei/zi, 7-12 ani achită masa 63,84 Lei/zi 
fără pat suplimentar sau 95,20 Lei/zi cu pat suplimentar şi masă, peste 12 ani cu pat 
suplimentar şi masa achită 100 % tariff adult. Copii achită obligatoriu pensiune comple-
tă meniu fix.

Pachet Wellness 4 nopţi

Prețuri recomandate în Lei/pachet/persoană

Tip Cameră 05.01- 31.05
01.09- 22.12 01.06-31.08

Dublă 384,38 482,94

Servicii incluse:  4 nopţi cazare, INTRAREA DUMINICA începând cu orele 16.00, bu-
get alocat pentru masa - 100 Lei / sejur / cameră, 3 şedinţe de masaj / persoană / zi.

Facilităţi copii:  0-7 ani gratuit la cazare şi mic dejun fără pat extra, dacă optează 
pentru pat suplimentar şi mic dejun vor fi taxaţi cu 125,44 Lei/pachet,  , 7-12 ani 
achită 53.76  Lei/pachet fără pat suplimentar sau 179,20  Lei/pachet cu pat supli-
mentar şi mic dejun, peste 12 ani cu pat suplimentar şi mic dejun achită 100 % 
tarif adult.

Tratament sejur între 5 - 9 nopţi - Masa în sistem fișă cont

Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

Tip Cameră 05.01- 31.05
01.09- 22.12 01.06-31.08

Dublă 128,13 161,64

Single 161,73 195,24
Servicii incluse:  sejur între 5 şi 9 nopţi cazare, INTRAREA DUMINICĂ, masa credit cont 
restaurant 40 Lei/zi/adult, consultaţie medicală de specialitate, tratament balnear 3 pro-
ceduri / zi (sâmbătă duminica nu se efectuează tratament). Acces gratuit la piscină, sau-
nă, jacuzzi. Tarife valabile doar împreună cu dovada de asigurat în România (trimitere din 
partea medicului de familie şi cardul de sănătate pentru serviciile medicale în sistemul 
asigurărilor sociale de sănătate). Accesul la serviciile incluse în pachete şi serviciile co-
nexe se face doar pe baza braţărilor de acces (nedetașabile, netransmisibile).
Facilităţi copii:  0-7 ani gratuit la cazare şi mic dejun  fără pat extra, dacă optează pen-
tru pat suplimentar şi mic dejun vor fi taxaţi cu 31,36 Lei/zi, 7-12 ani achită mic dejun 
13,44 Lei/zi fără pat suplimentar sau 44,80 Lei/zi cu pat suplimentar şi mic dejun, peste 
12 ani cu pat suplimentar şi mic dejun achită 100 % tarif adult. Atenţie ! copiii nu au 
încărcată suma de fişa cont, ei consumând din suma alocată adulţilor.
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Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

Tip Cameră 05.01- 31.05
01.09- 22.12 01.06-31.08

Dublă 118,27 151,78

Single 151,87 185,38

Servicii incluse:  sejur între 10 şi 13 nopţi cazare, INTRAREA DUMINICĂ, masa credit 
cont restaurant 40 Lei/zi/adult, consultaţie medicală de specialitate, tratament balnear 
3 proceduri / zi (sâmbătă duminica nu se efectuează tratament). Acces gratuit la pisci-
nă, saună, jacuzzi. Tarife valabile doar împreună cu dovada de asigurat în România (tri-
mitere din partea medicului de familie şi cardul de sănătate pentru serviciile medicale în 
sistemul asigurărilor sociale de sănătate). Accesul la serviciile incluse în pachete şi ser-
viciile conexe se face doar pe baza braţărilor de acces (nedetașabile, netransmisibile).

Facilităţi copii:  0-7 ani gratuit la cazare şi mic dejun fără pat extra, dacă optează pentru 
pat suplimentar şi mic dejun vor fi taxaţi cu 31,36 Lei/zi, 7-12 ani achită mic dejun 13,44 
Lei/zi fără pat suplimentar sau 44,80 Lei/zi cu pat suplimentar şi mic dejun, peste 12 ani 
cu pat suplimentar şi mic dejun achită 100 % tariff adult. Atenţie ! copiii nu au încărcată 
suma de fişa cont, ei consumând din suma alocată adulţilor.

Tratament sejur între 10 şi 13 nopţi - Masa în sistem meniu fix

Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

Tip Cameră 05.01- 31.05
01.09- 22.12 01.06-31.08

Dublă 108,42 137,98

Single 142,02 171,58

Servicii incluse:  sejur între 10 şi 13 nopţi cazare, INTRAREA DUMINICĂ, masa pensiune 
completă meniu fix consultaţie medicală de specialitate, tratament balnear 3 proceduri 
/ zi (sâmbătă duminica nu se efectuează tratament). Acces gratuit la piscină, saună, 
jacuzzi. Tarife valabile doar împreună cu dovada de asigurat în România (trimitere din 
partea medicului de familie şi cardul de sănătate pentru serviciile medicale în sistemul 
asigurărilor sociale de sănătate). Accesul la serviciile incluse în pachete şi serviciile co-
nexe se face doar pe baza braţărilor de acces (nedetașabile, netransmisibile).

Facilităţi copii:  0-7 ani achită masa 50.40 Lei/zi  fără pat extra, dacă optează pentru 
pat suplimentar şi masa vor fi taxaţi cu 81,76 Lei/zi, 7-12 ani achită masa 63.84 Lei/zi 
fără pat suplimentar sau 95.20 Lei/zi cu pat suplimentar şi masă, peste 12 ani cu pat 
suplimentar şi masa achită 100 % tarif adult. Copii achită obligatoriu pensiune completă 
meniu fix.

Tratament sejur minim 14 nopţi - Masa în sistem fișă cont

Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

Tip Cameră 05.01- 31.05
01.09- 22.12 01.06-31.08

Dublă 108,42 141,93

Single 142,02 175,53

Servicii incluse:  sejur minim 14 nopţi cazare, INTRAREA DUMINICĂ, masa credit cont 
restaurant 40 Lei/zi/adult, consultaţie medicală de specialitate, tratament balnear 3 pro-
ceduri / zi (sâmbătă duminica nu se efectuează tratament). Acces gratuit la piscină, sau-
nă, jacuzzi. Tarife valabile doar împreună cu dovada de asigurat în România (trimitere din 
partea medicului de familie şi cardul de sănătate pentru serviciile medicale în sistemul 
asigurărilor sociale de sănătate). Accesul la serviciile incluse în pachete şi serviciile co-
nexe se face doar pe baza braţărilor de acces (nedetașabile, netransmisibile).

Facilităţi copii:  0-7 ani gratuit la cazare şi mic dejun  fără pat extra, dacă optează pen-
tru pat suplimentar şi mic dejun vor fi taxaţi cu 31,36 Lei/zi, 7-12 ani achită mic dejun 
13,44 Lei/zi fără pat suplimentar sau 44,80 Lei/zi cu pat suplimentar şi mic dejun, peste 
12 ani cu pat suplimentar şi mic dejun achită 100 % tarif adult. Atenţie ! copiii nu au 
încărcată suma de fişa cont, ei consumând din suma alocată adulţilor.

Tratament sejur minim 14 nopţi - Masa în sistem meniu fix

Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

Tip Cameră 05.01- 31.05
01.09- 22.12 01.06-31.08

Dublă 98,56 128,13

Single 132,16 161,73

Servicii incluse:  sejur minim 14 nopţi cazare,  INTRAREA DUMINICĂ, masa pensiune 
completă meniu fix consultaţie medicală de specialitate, tratament balnear 3 proceduri 
/ zi (sâmbătă duminica nu se efectuează tratament). Acces gratuit la piscină, saună, 
jacuzzi. Tarife valabile doar împreună cu dovada de asigurat în România (trimitere din 
partea medicului de familie şi cardul de sănătate pentru serviciile medicale în sistemul 
asigurărilor sociale de sănătate). Accesul la serviciile incluse în pachete şi serviciile co-
nexe se face doar pe baza braţărilor de acces (nedetașabile, netransmisibile).

Facilităţi copii:  0-7 ani achită masa 50.40 Lei/zi  fără pat extra, dacă optează pentru 
pat suplimentar şi masa vor fi taxaţi cu 81,76 Lei/zi, 7-12 ani achită masa 63.84 Lei/zi 
fără pat suplimentar sau 95.20 Lei/zi cu pat suplimentar şi masă, peste 12 ani cu pat 
suplimentar şi masa achită 100 % tariff adult. Copii achită obligatoriu pensiune comple-
tă meniu fix.

Pachet de Relaxare cu mic dejun (minim 2 nopţi) – bufet suedez 2017

Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

Tip Cameră 08.01-31.05
15.09-22.12

Dublă 73,92

Single 110,88
Servicii incluse: 2 nopţi de cazare cu mic dejun bufet suedez şi acces gratuit la piscină, 
saună şi jacuzzi.
Facilităţi copii:  0-7 ani gratuit la cazare şi mic dejun fără pat extra, dacă optează pentru 
pat suplimentar şi mic dejun vor fi taxaţi cu 31,36 Lei/zi, 7-12 ani achită 13,44 Lei/zi  fără 
pat suplimentar sau 44,80 Lei/zi  cu pat suplimentar şi mic dejun, peste 12 ani cu pat 
suplimentar şi mic dejun achită 100 % tarif adult. 

Pachet de Relaxare cu demipensiune (minim 2 nopţi) 2017
Cina – în sistem meniu fix

Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

Tip Cameră 08.01-31.05
15.09-22.12

Dublă 96,10

Single 145,38
Servicii incluse: 2 nopţi de cazare  cu mic dejun bufet suedez şi cina meniu fix, acces 
gratuit la piscină, saună şi jacuzzi.
Facilităţi copii: 0-7 ani gratuit la cazare şi mic dejun fără pat extra şi achită cina 28 Lei/
zi, dacă optează pentru pat suplimentar cu mic dejun şi cina vor fi taxaţi cu 59,36 Lei/zi, 
7-12 ani achită 41,44 Lei/zi  fără pat suplimentar sau 72,80 Lei/zi cu pat suplimentar, mic 
dejun şi cina, peste 12 ani cu  pat suplimentar, mic dejun şi cina achită 100 % tarif adult. 
Copii achită obligatoriu cina - meniu fix.
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Dotări generale: restaurant -84 lo-
curi, parcare proprie -pazită- GRATU-
ITĂ, păstrare obiecte de valoare, bar 
de zi, bar la mansardă şi în grădina/ 
terasă, braserie, grădină de vara-te-
rasa în stil românesc, mini-magazin, 
miniclub - pentru copiii cu vârstele 
între 3-12 ani, dotat cu spaţiu de joa-

că pentru cei mici, un mini-cinema, 
posibilitate de karaoke, este supra-
vegheat de personal specializat. Săli 
de conferinţă: 1  - minim 100 locuri, 
dotată cu: retroproiector, flipchart, 
instalaţie de sonorizare, ecran de pro-
iecţie, etc. 
Dotări camere: aer condiţionat - 

     
HOTEL FERDINAND

BĂILE HERCULANE ***

CENTRAL, TV - cablu, minibar, baie 
cu duș, internet - WIRELESS, uscător 
de păr, halate de baie, climatizare, 
telefon cu acces direct la liniile inter-
naţionale.  Număr total camere:   52 
- duble:  47; apartamente:  5 - aparta-
mentele sunt compuse dintr-un living 
cu o canapea extensibilă şi respectiv 
o cameră dublă cu pat matrimonial. 
Cabinele de dus din apartament sunt 
dotate cu hidromasaj. Servicii supli-
mentare gratuite: piscină, sală de fit-
ness, parcare.  Servicii suplimentare 

contra cost: saună, masaj anticelu-
litic, de relaxare, spălătorie, excursii, 
drumeţii. Turiştii vor achita la recep-
ţia hotelului taxa de staţiune. 

Servicii masă: se acordă în unitatea 
restaurant Ferdinand, categoria I, mic 
dejun în sistem bufet suedez, dejun şi 
cina fișă cont. 

Fitness/Wellness/Sport: piscină 
acoperită, bază tratament, sală fit-
ness, saună, jacuzzi, solar.

Sejur 1-3 nopţi

Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

Tip Cameră 01.03-30.06
16.09-22.12 01.07-15.09

Dublă 114,89 129,87

Single 189,81 209,79

Apartament 184,82 204,80

Servicii incluse:  cazare cu mic dejun, acces piscină, sala de fitness, parcare, internet, 
miniclub pentru copii, jocuri recreative.

Servicii opţionale:   prânz sau cina 55,50 Lei/zi/persoană, jacuzzi,  masaje, acupunctu-
ră, împachetări cu nămol, kinetoterapie, dus subacval.

Facilităţi copii cu 1 adult : 
-1 copil 0 – 6 ani: camera single
-1 copil 6 – 14 ani : camera single, copilul plăteşte mic dejun 22.20 Lei/zi
-2 copii 0 – 6 ani: cameră dublă
-2 copii 6 – 14 ani: cameră dublă, un copil plăteşte mic dejun 22.20 Lei/zi
-1 copil 0 – 6 ani şi 1 copil 6-14 ani: tarif cameră dublă

Facilităţi copii cu 2 adulţi : 
-1 copil 0-6 ani gratuitate la cazare cu mic dejun fără pat suplimentar; OPŢIONAL  pat 
suplimentar 27,75 Lei/zi.
-1 copil 6-14 ani achită mic dejun 22,20 Lei/zi.
-1 copil 14-17 ani achită 49,95 Lei/zi (mic dejun+ pat suplimentar); în apartament plăteş-
te mic dejun 22,20 Lei/zi.
-2 copii 0-6 ani: un copil are gratuitate la cazare cu mic dejun iar al doilea plăteşte pat 
suplimentar 27,75 Lei/zi în cameră dublă; în apartament au gratuitate la cazare cu mic 
dejun.
-2 copii 6-14 ani: un copil plăteşte 49,95 Lei/zi (mic dejun+pat suplimentar), al doilea 
plăteşte mic dejun 22,20 Lei/zi; în apartament ambii plătesc mic dejun 22,20 Lei/zi.
- 1 copil 0-6 ani şi 1 copil 6-17 ani: copilul 0-6 ani are gratuitate la cazare cu mic dejun în 
cameră dublă şi apartament  iar copilul 6-14 ani achită 49,95 Lei/zi (pat suplimentar+mic 
dejun) în cameră dublă. În apartament copilul de 6-14 ani achită 22,20 Lei/zi.
-1 copil 6–14 ani şi 1 copil 14-17 ani se pot caza în apartament şi plătesc mic dejun 
22,20 Lei/zi.
-2 copii 14-17 ani se pot caza în apartament şi plătesc mic dejun 22,20 Lei/zi.

Odihnă – sejur minim 4 nopţi

Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

Tip Cameră 01.03-30.06
16.09-22.12 01.07-15.09

Dublă 104,90 114,89

Single 174,83 189,81

Apartament 174,83 184,82

Servicii incluse:  cazare cu mic dejun, acces piscină, sala de fitness, parcare, internet, 
miniclub pentru copii, jocuri recreative. 

Servicii opţionale:  prânz sau cina 38.85 Lei/zi/persoană, jacuzzi, masaje, acupunctură, 
împachetări cu nămol, kinetoterapie, dus subacval. 

Facilităţi copii cu 1 adult : 
-1 copil 0 – 6 ani: camera single -1 copil 6 – 14 ani: camera single, copilul plăteşte mic 
dejun 22,20 Lei/zi.
-2 copii 0 – 6 ani: cameră dublă
-2 copii 6 – 14 ani: cameră dublă, un copil plăteşte mic dejun 22,20 Lei/zi.
-1 copil 0 – 6 ani şi 1 copil 6-14 ani: cameră dublă

Facilităţi copii cu 2 adulţi : 
- 1 copil 0-6 ani gratuitate la cazare cu mic dejun fără pat suplimentar; OPŢIONAL pat 
suplimentar 27,75 Lei/zi.
- 1 copil 6-14 ani achită mic dejun 22,20 Lei/zi.
- 1 copil 14-17 ani achită 50 Lei/zi (mic dejun+ pat suplimentar); în apartament plăteşte 
mic dejun 22,20 Lei/zi.
- 2 copii 0-6 ani: un copil are gratuitate la cazare cu mic dejun iar al doilea plăteşte pat 
suplimentar 27,75 Lei/zi în cameră dublă; în apartament au gratuitate la cazare cu mic 
dejun.
- 2 copii 6-14 ani: un copil plăteşte 50 Lei/zi (mic dejun+pat suplimentar), al doilea plăteş-
te mic dejun 22,20 Lei/zi; în apartament ambii plătesc mic dejun 22,20 Lei/zi.
- 1 copil 0-6 ani şi 1 copil 6-17 ani: copilul 0-6 ani are gratuitate la cazare cu mic dejun 
în cameră dublă şi apartament iar copilul 6-14 ani achita 50 Lei/zi (pat suplimentar+mic 
dejun) în cameră dublă. În apartament copilul de 6-14 ani achită 22,20 Lei/zi.
- 1 copil 6–14 ani şi 1 copil 14-17 ani se pot caza în apartament şi amândoi plătesc mic 
dejun 22,20 Lei/zi.
- 2 copii 14-17 ani se pot caza în apartament şi plătesc mic dejun 22,20 Lei/zi.
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Prețuri recomandate în Lei/pachet/persoană

Tip Cameră 01.03-30.06
16.09-22.12 01.07-15.09

Dublă 969.03 1038.96

Single 1148.85 1398.60

Servicii incluse:  6 nopţi cazare cu mic dejun (în sistem bufet), demipensiune (în sistem 
bufet), tratament 20 proceduri (4 proceduri/zi, 2 electroterapie, 1 masaj 20 minute şi 1 
baie sulf).
Facilităţi gratuite: acces la sala de fitness, miniclubul Ferdinand, jocuri recreative, inter-
net wireless, parcare supravegheată video. 
Opţional pensiune completă: 38.85 lei/persoană/zi

Facilităţi copii cu 1 adult : 
-1 copil 0 – 6 ani: camera single
-1 copil 6 – 14 ani: camera single, copilul plăteşte mic dejun 22,20 Lei/zi. 
-2 copii 0 – 6 ani: cameră dublă
-2 copii 6 – 14 ani: cameră dublă, un copil plăteşte mic dejun 22,20 Lei/zi.
-1 copil 0 – 6 ani şi 1 copil 6-14 ani: cameră dublă

Facilităţi copii cu 2 adulţi : 
- 1 copil 0-6 ani gratuitate la cazare cu mic dejun fără pat suplimentar; OPŢIONAL pat 
suplimentar 27,75 Lei/zi.
- 1 copil 6-14 ani achită mic dejun 22,20 Lei/zi.
- 1 copil 14-17 ani achită 50.00 Lei/zi (mic dejun+ pat suplimentar).
- 2 copii 0-6 ani: un copil are gratuitate la cazare cu mic dejun iar al doilea plăteşte pat 
suplimentar 27,75 Lei/zi în cameră dublă; 
- 2 copii 6-14 ani: un copil plăteşte 50.00 Lei/zi (mic dejun+pat suplimentar), al doilea 
plăteşte mic dejun 22,20 Lei/zi.
- 1 copil 0-6 ani şi 1 copil 6-17 ani: copilul 0-6 ani are gratuitate la cazare cu mic dejun 
în cameră dublă iar copilul 6-14 ani achită 50.00 Lei/zi (pat suplimentar+mic dejun) în 
cameră dublă.

Cura balneară 6+1 noapte gratuită

Prețuri recomandate în Lei/pachet/persoană

Tip Cameră 01.03-30.06
16.09-22.12 01.07-15.09

Dublă 984,02 1173,83

Single 1343,66 1533,47
Servicii incluse:  6 nopţi cazare cu mic dejun, prânz sau cină, 18 proceduri medicale/
sejur (3 proceduri/zi, la recomandarea medicului specialist al hotelului), o consultaţie 
medicală + 1 noapte gratuită cu mic dejun bufet; internet, parcare, acces la sala de fit-
ness, acces la Miniclubul Ferdinand, jocuri recreative.
Serviciu opţional:  supliment pensiune completă: 271,95 Lei/pachet/persoană.
Facilităţi copii cu 1 adult : 
-1 copil 0 – 6 ani: cameră single
-1 copil 6 – 14 ani: cameră single, copilul plăteşte mic dejun 22,20 Lei/zi. 
-2 copii 0 – 6 ani: cameră dublă
-2 copii 6 – 14 ani: cameră dublă, un copil plăteşte mic dejun 22,20 Lei/zi.
-1 copil 0 – 6 ani şi 1 copil 6-14 ani: cameră dublă
Facilităţi copii cu 2 adulţi : 
- 1 copil 0-6 ani gratuitate la cazare cu mic dejun fără pat suplimentar; OPŢIONAL pat 
suplimentar 27,75 Lei/zi.
- 1 copil 6-14 ani achită mic dejun 22,20 Lei/zi.
- 1 copil 14-17 ani achită 50,00 Lei/zi (mic dejun+ pat suplimentar).
- 2 copii 0-6 ani: un copil are gratuitate la cazare cu mic dejun iar al doilea plăteşte pat 
suplimentar 27,75 Lei/zi în cameră dublă; 
- 2 copii 6-14 ani: un copil plăteşte 50,00 Lei/zi (mic dejun+pat suplimentar), al doilea 
plăteşte mic dejun 22,20 Lei/zi.
- 1 copil 0-6 ani şi 1 copil 6-17 ani: copilul 0-6 ani are gratuitate la cazare cu mic dejun 
în cameră dublă iar copilul 6-14 ani achită 50,00 Lei/zi (pat suplimentar+mic dejun) în 
cameră dublă.

Tratament – sejur minim 4 nopţi

Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

Tip Cameră 01.03-30.06
16.09-22.12 01.07-15.09

Dublă 144,86 159,84

Single 214,79 234,77

Apartament 214,79 229,77
Servicii incluse:  cazare cu mic dejun, acces piscină, sala de fitness, parcare, internet, 
miniclub pentru copii, jocuri recreative, tratament 4 proceduri/zi, la recomandarea medi-
cului specialist al hotelului dintre următoarele: hidroterapie de grup în piscina de trata-
ment cu apă termosulfuroasa sau termosalina (funcţie de sezon), electroterapie (curenţi 
interferenţiali, curenţi diadinamici, curenţi tens, curenţi trabert, unde scurte, ultrasunete, 
magnetoterapie), aplicaţii cu parafină. Toate procedurile se fac numai asistate de per-
sonalul specializat al hotelului.Consultaţia medicală iniţială se face în ziua consecutivă 
sosirii, exceptând sâmbătă şi duminică.
Servicii opţionale:  prânz sau cina 38.85 Lei/zi/persoană, jacuzzi, masaje, acupunctură, 
împachetări cu nămol, kinetoterapie, dus subacval. 
Turiştii trebuie să prezinte la hotel dovada de asigurat (adeverinţa de la locul de muncă 
sau cupon de pensie) şi bilet de trimitere tip pentru servicii medicale în sistemul asigu-
rărilor sociale de sănătate. În caz contrar, serviciile de tratament vor fi încasate la tarif 
maxim iar turistul va fi obligat să achite diferenţa.
Facilităţi copii cu 1 adult : 
-1 copil 0 – 6 ani: camera single -1 copil 6 – 14 ani: camera single, copilul plăteşte mic 
dejun 22,20 Lei/zi.
-2 copii 0 – 6 ani: cameră dublă
-2 copii 6 – 14 ani: cameră dublă, un copil plăteşte mic dejun 22,20 Lei/zi.
-1 copil 0 – 6 ani şi 1 copil 6-14 ani: cameră dublă
Facilităţi copii cu 2 adulţi : 
- 1 copil 0-6 ani gratuitate la cazare cu mic dejun fără pat suplimentar; OPŢIONAL pat 
suplimentar 27,75 Lei/zi.
- 1 copil 6-14 ani achită mic dejun 22,20 Lei/zi.
- 1 copil 14-17 ani achită 50,00 Lei/zi (mic dejun+ pat suplimentar); în apartament plă-
teşte mic dejun 22,20 Lei/zi.
- 2 copii 0-6 ani: un copil are gratuitate la cazare cu mic dejun iar al doilea plăteşte pat 
suplimentar 27,75 Lei/zi în cameră dublă; în apartament au gratuitate la cazare cu mic 
dejun.
- 2 copii 6-14 ani: un copil plăteşte 50,00 Lei/zi (mic dejun+pat suplimentar), al doilea 
plăteşte mic dejun 22,20 Lei/zi; în apartament ambii plătesc mic dejun 22,20 Lei/zi.
- 1 copil 0-6 ani şi 1 copil 6-17 ani: copilul 0-6 ani are gratuitate la cazare cu mic dejun în 
cameră dublă şi apartament iar copilul 6-14 ani achita 50,00 Lei/zi (pat suplimentar+mic 
dejun) în cameră dublă. În apartament copilul de 6-14 ani achită 22,20 Lei/zi.
- 1 copil 6–14 ani şi 1 copil 14-17 ani se pot caza în apartament şi amândoi plătesc mic 
dejun 22,20 Lei/zi.
- 2 copii 14-17 ani se pot caza în apartament şi plătesc mic dejun 22,20 Lei/zi.

Escapadă de weekend (intrare vineri)

Prețuri recomandate în Lei/pachet/persoană

Tip Cameră 01.03-30.06
16.09-22.12 01.07-15.09

Dublă 259,74 299,70

Single 319,68 359,64

Apartament 399,60 439,56

Servicii incluse:  2 nopţi cu demipensiune bufet (opţional supliment pensiune completă 
38,89 Lei/zi) 1 pachet SPA / adult / sejur (masaj relaxare 15 min, saună 15 min). 

Facilităţi copii cu 1 adult : 
-1 copil 0 – 6 ani: camera single
-1 copil 6 – 14 ani : camera single, copilul plăteşte mic dejun 22,20 Lei/zi
-2 copii 0 – 6 ani: cameră dublă
-2 copii 6 – 14 ani: cameră dublă, un copil plăteşte mic dejun 22,20 Lei/zi
-1 copil 0 – 6 ani şi 1 copil 6-14 ani: tarif cameră dublă

Facilităţi copii cu 2 adulţi : 
-1 copil 0-6 ani gratuitate la cazare cu mic dejun fără pat suplimentar; OPŢIONAL  pat 
suplimentar 27,75 Lei/zi.
-1 copil 6-14 ani achită mic dejun 22,20 Lei/zi.
-1 copil 14-17 ani achită 49,95 Lei/zi (mic dejun+ pat suplimentar); în apartament plăteş-
te mic dejun 22,20 Lei/zi.
-2 copii 0-6 ani: un copil are gratuitate la cazare cu mic dejun iar al doilea plăteşte pat 
suplimentar 27,75 Lei/zi în cameră dublă; în apartament au gratuitate la cazare cu mic 
dejun.
-2 copii 6-14 ani: un copil plăteşte 49,95 Lei/zi (mic dejun+pat suplimentar), al doilea 
plăteşte mic dejun 22,20 Lei/zi; în apartament ambii plătesc mic dejun 22,20 Lei/zi.
- 1 copil 0-6 ani şi 1 copil 6-17 ani: copilul 0-6 ani are gratuitate la cazare cu mic dejun în 
cameră dublă şi apartament  iar copilul 6-14 ani achită 49,95 Lei/zi (pat suplimentar+mic 
dejun) în cameră dublă. În apartament copilul de 6-14 ani achită 22,20 Lei/zi.
-1 copil 6–14 ani şi 1 copil 14-17 ani se pot caza în apartament şi plătesc mic dejun 
22,20 Lei/zi.
-2 copii 14-17 ani se pot caza în apartament şi plătesc mic dejun 22,20 Lei/zi.       
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Standard

Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

Tip Cameră 05.01 - 31.05
01.09 - 22.12 01.06 - 31.08

Single 3* 177,41 211,90

Dublă 3* 103,49 118,27

Single 4* 216,83 241,47

Dublă 4* 123,20 142,91

Dublă premium 142,91 187,26

Apartament 202,05 256,26
Servicii incluse:  cazare cu mic dejun inclus în sistem bufet suedez. Acces gratuit la 
piscină, saună, bazin de imersie totală după saună, jacuzzi, fitness.
Facilităţi copii: între 0-7 ani beneficiază de gratuite la cazare şi mic dejun în camera cu 
părinţii fără pat extra, dacă optează pentru pat suplimentar cu mic dejun vor fi taxaţi cu 
39,20 Lei/zi, copiii cu vârsta cuprinsă între 7 şi 12 ani beneficiază de gratuite la cazare şi 
achită mic dejun 14,56 Lei/zi  în camera cu părinţii fără pat extra, dacă optează pentru 
pat suplimentar cu mic dejun vor fi taxaţi cu 56 Lei/zi sau copiii peste 12 ani achită tarif 
pat suplimentar + mic dejun 68,32 Lei/zi sau dacă sunt cazaţi în apartament 29,12 Lei/zi 
fără pat. Al 3- lea adult  achită tarif pat suplimentar şi mese 100% din tarif adult. 
Servicii opţionale:  prânz sau cina bufet  suedez adulţi 61,60 Lei/zi/adult, prânz sau cina 
copii 0-12 ani 33.6 Lei/zi/copil.

Pachet Custom (minim 5 nopţi – intrare duminică)

Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

Tip Cameră 05.01 - 31.05
01.09 - 22.12 01.06 - 31.08

Single 4* 215,94 250,43

Dublă 4* 182,34 216,83

Servicii incluse:  cazare cu mic dejun bufet suedez, masa cont 40 Lei/zi, tratament bal-
near 3 proceduri / zi / persoană de luni până vineri, consultaţie medicală de specialitate. 
Acces piscină, saună, jacuzzi, fitness. Este necesară prezentarea dovezii de asigurat în 
România: bilet de trimitere pentru servicii medicale în sistemul asigurărilor sociale de 
sănătate şi cardul de sănătate.

Facilităţi copii:  între 0-7 ani beneficiază de gratuitate la cazare şi mic dejun în camera 
cu părinţii fără pat extra, dacă optează pentru pat suplimentar cu mic dejun vor fi taxaţi 
cu  39,20 Lei/zi,  între 7-12 ani  beneficiază de gratuitate la cazare şi achită mic dejun 
14,56 Lei/zi în camera cu părinţii fără pat extra, dacă optează pentru pat suplimentar 
cu mic dejun vor fi taxaţi cu 56 Lei/zi, copiii peste 12 ani achită tarif pat suplimentar 
şi mic dejun 68,32 Lei/zi. Al 3- lea adult achita tarif pat suplimentar şi mese 100% din 
tarif adult.

Pachet Tratament între 7-9 nopţi – intrare duminică

Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

Tip Cameră 05.01 - 31.05
01.09 - 22.12 01.06 - 31.08

Single 4*  209,04 240,58

Dublă 4*  175,44 206,98

Servicii incluse:  cazare cu mic dejun, prânz şi cină bufet suedez, consultaţie medicală 
de specialitate, tratament 3 proceduri/sejur/persoană, acces gratuit la piscină, saună, 
jacuzzi, fitness. Este necesară prezentarea dovezii de asigurat în România: bilet de tri-
mitere pentru servicii medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi cardul de 
sănătate.

Facilităţi copii:   între 0-7 ani beneficiază de gratuitate la cazare şi mese (mic dejun, 
prânz şi cină) în camera cu părinţii fără pat extra, dacă optează pentru pat suplimentar 
vor fi taxaţi cu 39,20 Lei/zi,  între 7-12 ani beneficiază de gratuitate la cazare şi achită 
mese 81,76 Lei/zi  în camera cu părinţii fără pat extra, dacă optează pentru pat supli-
mentar cu mese vor fi taxaţi cu 123,20 Lei/zi, copiii peste 12 ani  şi al 3-lea adult achită 
tarif pat suplimentar şi mese 100% din tarif adult.

Pachet Tratament între 10-13 nopţi – intrare duminică

Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

Tip Cameră 05.01 - 31.05
01.09 - 22.12 01.06 - 31.08

Single 4* 200,17 230,72

Dublă 4* 166,57 197,12

Servicii incluse:  cazare cu mic dejun, prânz şi cină bufet suedez, consultaţie medicală 
de specialitate, tratament 3 proceduri/sejur/persoană, acces gratuit la piscină, saună, 
jacuzzi, fitness. Este necesară prezentarea dovezii de asigurat în România: bilet de tri-
mitere pentru servicii medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi cardul de 
sănătate.

Facilităţi copii:   între 0-7 ani beneficiază de gratuitate la cazare şi mese (mic dejun, 
prânz şi cină) în camera cu părinţii fără pat extra, dacă optează pentru pat suplimentar 
vor fi taxaţi cu 39,20 Lei/zi,  între 7-12 ani beneficiază de gratuitate la cazare şi achită 
mese 81,76 Lei/zi  în camera cu părinţii fără pat extra, dacă optează pentru pat supli-
mentar cu mese vor fi taxaţi cu 123,20 Lei/zi, copiii peste 12 ani şi al 3-lea adult achită 
tarif pat suplimentar şi mese 100% din tarif adult.

Dotări generale: restaurant 350 locuri, 
parcare proprie cu paza gratuită, acces 
persoane cu dizabilităţi, internet wire-
less gratuit, păstrare obiecte de valoa-
re, Front Desk 24 h, camera pentru ba-
gaje, Bar de zi (Lounge bar - 50 locuri), 2 
săli de conferinţă: o sală cu capacitate 
de 250 locuri, dotată cu ecran proiecţie, 

videoproiector, flip-chart, sistem audio, 
sistem traducere simultană, laptop, 
televizor, DVD player) iar cealaltă cu o 
capacitate de 50 locuri. Dotări camere: 
aer condiţionat în camerele premium 
şi apartamente, TV LCD, minibar, baie 
cu duș - halat baie, balcon, internet, 
uscător de păr, telefon. Număr total 

BĂILE HERCULANE ****      
HOTEL  AFRODITA RESORT & SPA

camere: 220 din care 20 single, 190 
duble twin sau matrimoniale şi 10 
apartamente.Servicii masă: se acor-
dă în restaurantul propriu, micul dejun 
bufet suedez, prânzul şi cina în sistem 
a la carte conform listei de meniuri. Fit-
ness/Wellness/Sport: Piscina cu apă 
termală cu acces gratuit. Tratament: 
Centrul Welness vă oferă posibilitatea 

de a evada din stresul vieţii moderne şi 
de a intra într-o oază de calm şi pace, 
unde tot ceea ce contează este per-
soana dumneavoastră. Dotări: piscina 
interioară, cascada pară, Jacuzzi, sau-
nă, masaj, şezlonguri cu hidromasaj în 
piscină, mini piscina pentru copii, zona 
de relaxare prin cromomeloterapie.
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Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

Tip Cameră 05.01 - 31.05
01.09 - 22.12 01.06 - 31.08

Single 4*  229,31 252,68

Dublă 4* 195,71 219,08
Servicii incluse:  cazare cu mic dejun, prânz şi cină bufet suedez (intrare cină, ieşire mic 
dejun). Pachetul include: 1 tratament facial cu foiţa de aur, 1 tratament facial cu caviar, 
2 împachetări cu ciocolată şi apa termală, 2 masaje cu roci vulcanice, 1 baie în lapte de 
capră, 1 masaj oriental în spumă. Acces gratuit la Atrium Spa (piscina interioară, saună 
finlandeză, jacuzzi şi sala de fitness) şi Deorum Spa.
Facilităţi copii:     între 0-7 ani beneficiază de gratuitate la cazare şi mese (mic dejun, 
prânz şi cină) în camera cu părinţii fără pat extra, dacă optează pentru pat suplimentar 
vor fi taxaţi cu 39,20 Lei/zi,  între 7-12 ani beneficiază de gratuitate la cazare şi achită 
mese 81,76 Lei/zi în camera cu părinţii fără pat extra, dacă optează pentru pat suplimen-
tar cu mese vor fi taxaţi cu 123,20 Lei/zi, copiii peste 12 ani şi al 3-lea adult achită tarif 
pat suplimentar şi mese 100% din tarif adult.

Pachet Wellness & Spa

Prețuri recomandate în Lei/pachet/persoană

Tip Cameră 05.01- 22.12

Basic 254,24

Relax 301,28

Beauty 387,52
Pachetele conţin:  Basic:  masaj general de relaxare, baie cu uleiuri esenţiale, masaj 
facial, full body scrub massage, masaj cu miere; Relax:  2 masaje generale de relaxa-
re, masaj cu roci vulcanice, baie cu sare marină, baie revitalizantă - ritualul Cleopatrei, 
masaj al scalpului; Beauty:  masaj cu beţe de bambus, masaj anticelulitic, masaj facial, 
full body scrub massage, tratament corporal - tonifiere şi fermitate pentru picioare, tra-
tament facial (ten sensibil, uscat, normal, gras).

Pachet Relaxare – minim 2 nopţi

Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

Tip Cameră 05.01-31.05
15.09-22.12

Vineri-Duminică Luni-Joi

Mic dejun Demipensiune Demipensiune

Single 4*  157,70 177,41 162,62

Dublă 4* 236,54 266,11 246,40
Servicii incluse:  cazare cu mic dejun inclus bufet suedez. Cina bufet suedez. Pachetul 
include: 2 proceduri de răsfăţ/persoană (o baie revitalizantă şi un masaj de relaxare).
Facilităţi copii:     între 0-7 ani beneficiază de gratuitate la cazare şi mese (mic dejun, 
prânz şi cină) în camera cu părinţii fără pat extra, dacă optează pentru pat suplimentar 
vor fi taxaţi cu 39,20 Lei/zi,  între 7-12 ani beneficiază de gratuitate la cazare şi achită 
mese 81,76 Lei/zi în camera cu părinţii fără pat extra, dacă optează pentru pat suplimen-
tar cu mese vor fi taxaţi cu 123,20 Lei/zi, copiii peste 12 ani şi al 3-lea adult achită tarif 
pat suplimentar şi mese 100% din tarif adult.

Pachet Tratament minim 21 nopţi – intrare duminică

Prețuri recomandate în Lei/pachet/persoană

Tip Cameră 05.01 - 31.05
01.09 - 22.12 01.06 - 31.08

Single 4*  3603,26 4120,70

Dublă 4*  2897,66 3415,10
Servicii incluse:  cazare cu mic dejun, prânz şi cină bufet suedez, consultaţie medicală 
de specialitate, tratament 3 proceduri/sejur/persoană, acces gratuit la piscină, saună, 
jacuzzi, fitness. Este necesară prezentarea dovezii de asigurat în România: bilet de tri-
mitere pentru servicii medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi cardul de 
sănătate.
Facilităţi copii:   între 0-7 ani beneficiază de gratuitate la cazare şi mese (mic dejun, 
prânz şi cină) în camera cu părinţii fără pat extra, dacă optează pentru pat suplimentar 
vor fi taxaţi cu 39,20 Lei/zi,  între 7-12 ani beneficiază de gratuitate la cazare şi achită 
mese 81,76 Lei/zi  în camera cu părinţii fără pat extra, dacă optează pentru pat supli-
mentar cu mese vor fi taxaţi cu 123,20 Lei/zi, copiii peste 12 ani şi al 3-lea adult achită 
tarif pat suplimentar şi mese 100% din tarif adult.

Pachet Silver SPA – minim 7 nopţi

Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

Tip Cameră 05.01 - 31.05
01.09 - 22.12 01.06 - 31.08

Single 4* 158,91 173,84

Dublă 4* 125,31 140,24
Servicii incluse:  cazare cu mic dejun, prânz şi cină bufet suedez (intrare cină, ieşire mic 
dejun). Pachetul include: 2 masaje de relaxare generale, 1 peeling cu zat de cafea şi apa 
termală, 3 măşti faciale, 1 baie revitalizantă cu uleiuri esenţiale.
Facilităţi copii:   între 0-7 ani beneficiază de gratuitate la cazare şi mese (mic dejun, 
prânz şi cină) în camera cu părinţii fără pat extra, dacă optează pentru pat suplimentar 
vor fi taxaţi cu 39,20 Lei/zi, între 7-12 ani beneficiază de gratuite la cazare şi achită mese 
81,76 Lei/zi în camera cu părinţii fără pat extra, dacă optează pentru pat suplimentar 
cu mese vor fi taxaţi cu 123,20 Lei/zi, copiii peste 12 ani şi al 3-lea adult achită tarif pat 
suplimentar şi mese 100% din tarif adult.

Pachet Gold SPA – minim 7 nopţi

Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

Tip Cameră 05.01 - 31.05
01.09 - 22.12 01.06 - 31.08

Single 4* 187,06 205,37

Dublă 4* 153,46 171,77
Servicii incluse:  cazare cu mic dejun, prânz şi cină bufet suedez (intrare cină, ieşire 
mic dejun). Pachetul include: 1 tratament pentru ochi, 2 împachetări cu argila şi apa 
termală, 2 masaje cu miere, 2 peeling-uri cu sare de mare şi uleiuri esenţiale, 1 masaj 
al scalpului. Acces gratuit la Atrium Spa (piscina interioară, saună finlandeză, jacuzzi şi 
sala de fitness) şi Deorum Spa.
Facilităţi copii:   între 0-7 ani beneficiază de gratuitate la cazare şi mese (mic dejun, 
prânz şi cină) în camera cu părinţii fără pat extra, dacă optează pentru pat suplimentar 
vor fi taxaţi cu 39,20 Lei/zi,  între 7-12 ani beneficiază de gratuitate la cazare şi achită 
mese 81,76 Lei/zi în camera cu părinţii fără pat extra, dacă optează pentru pat suplimen-
tar cu mese vor fi taxaţi cu 123,20 Lei/zi, copiii peste 12 ani şi al 3-lea adult achită tarif 
pat suplimentar şi mese 100% din tarif adult.

Pachet Tratament între 14-20 nopţi – intrare duminică

Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

Tip Cameră 05.01 - 31.05
01.09 - 22.12 01.06 - 31.08

Single 4* 186,37 213,96

Dublă 4* 152,77 180,36
Servicii incluse:  cazare cu mic dejun, prânz şi cină bufet suedez, consultaţie medicală 
de specialitate, tratament 3 proceduri/sejur/persoană, acces gratuit la piscină, saună, 
jacuzzi, fitness. Este necesară prezentarea dovezii de asigurat în România: bilet de tri-
mitere pentru servicii medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi cardul de 
sănătate.
Facilităţi copii:   între 0-7 ani beneficiază de gratuitate la cazare şi mese (mic dejun, 
prânz şi cină) în camera cu părinţii fără pat extra, dacă optează pentru pat suplimentar 
vor fi taxaţi cu 39,20 Lei/zi,  între 7-12 ani beneficiază de gratuitate la cazare şi achită 
mese 81,76 Lei/zi  în camera cu părinţii fără pat extra, dacă optează pentru pat supli-
mentar cu mese vor fi taxaţi cu 123,20 Lei/zi, copiii peste 12 ani şi al 3-lea adult achită 
tarif pat suplimentar şi mese 100% din tarif adult.
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Dotări generale: restaurant - 80 locuri, 
păstrare obiecte de valoare - în seiful 
recepţiei, fax, copiator, terasă -50 locuri, 
bar de zi, bar de noapte. 
Dotări camere: aer condiţionat, TV -ca-
blu, minibar, baie cu duș, telefon.

Număr total camere: 28 - 9 camere 
cu pat matrimonial, 6 camere cu pat 
de 160 cm şi 3 camere cu pat de 140 
cm, 9 camere cu două paturi: un pat 
de 140 cm şi un pat de 90 cm. Duble: 
27; Apartamente: 1 - apartamentul este 

BĂILE HERCULANE ***      
HOSTEL SARA’S SONS

compus din dormitor şi living cu cana-
pea extensibilă. 
Observaţii: se asigură acces la bazi-
nele cu apă termală (în sezon). Servicii 
şi facilităţi: servicii masă: serviciile de 
masă se acordă în restaurantul propriu 

în sistem bonuri valorice.
Fitness/Wellness/Sport: piscină în 
aer liber -3 piscine cu apă termala- 2 
piscine pentru adulţi şi 1 piscină pentru 
copii, dotate cu şezlonguri şi umbrele, 
sala fitness.

Odihnă

Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

Tip Cameră 05.01-31.03
01.10-20.12 01.04-30.04 01.05-15.06

01.09-30.09 16.06-31.08

Single 97,75 107,53 117,30 146,63

Dublă 58,65 63,54 68,43 87,98

Triplă 52,13 55,40 58,65 74,95

Apartament 97,75 102,64 102,64 136,85
Servicii incluse:  cazare cu mic dejun inclus. Micul dejun este în sistem bonuri valorice 
şi are valoarea de 15 Lei/zi/adult şi copii. Patul suplimentar se calculează 30% din tariful 
de cazare.
Servicii opţionale:  prânz sau cina 33 Lei/zi/persoană. Pentru masa se acorda tichete va-
lorice. Opţional se poate asigura şi tratament la tariful 33 Lei/zi/persoană - 4 proceduri/
tratament/zi.Consultaţia medicală la sosire este gratuită. În afară pachetului de tratament 
se pot stabili şi alte proceduri suplimentare; preţul mediu/procedură este de 10 Lei. Este 
obligatoriu biletul de trimitere de la medicul de familie. Accesul la sala de fitness este gra-
tuit pentru persoanele cu pachet de tratament. Acces gratuit la piscinele exterioare cu apă 
termală care funcţionează în sezonul estival. Şezlongurile se închiriază.  
Facilităţi copii cu 1 adult: 
- 1 copil 0-10 ani : camera single sau cameră dublă, copilul plăteşte mic dejun 17,25 
Lei/zi
- 1 copil 10-17 ani: cameră dublă.
- 2 copii 0-10 ani: cameră dublă, al doilea copil plăteşte mic dejun 17,25 Lei/zi.
- 1 copil 0-10 ani şi 1 copil 10-17 ani: cameră dublă, copilul de 0-10 ani plăteşte mic 
dejun 17,25 Lei/zi.
- 2 copii 10-17 ani: tarif cameră dublă, al doilea copil plăteşte pat suplimentar cu mic 
dejun.  
Facilităţi copii cu 2 adulţi:  
- 1 copil 0-10 ani : gratuitate la cazare în cameră dublă sau apartament dar plăteşte mic 
dejun 17,25 Lei/zi; se mai pot caza în camera triplă şi plătesc preţul integral al camerei 
triple.
- 2 copii 0-10 ani: cameră dublă, un copil plăteşte mic dejun 17.25 Lei/zi iar al doilea 
plăteşte pat suplimentar cu mic dejun; în apartament 2 copii 0-10 ani au gratuit la cazare 
dar plătesc mic dejun 17.25 Lei/zi/copil. Se mai pot caza în camera triplă şi plătesc tari-
ful aferent camerei triple iar unul din copii plăteşte mic dejun 17,25 Lei/zi.
- 1 copil 10-17 ani: cameră dublă, copilul plăteşte pat suplimentar şi mic dejun. În apar-
tament copilul are gratuitate la cazare şi plăteşte mic dejun 17,25 Lei/zi/copil; se mai 
pot caza în camera triplă şi plătesc preţul integral al camerei triple.   - 1 copil 0-10 ani 
şi 1 copil 10-17 ani: cameră- triplă şi apartament, copilul de 0-10 ani achită mic dejun 
17,25 Lei/zi.
 - 2 copii 10-17 ani: apartament, copii plătesc mic dejun 17,25 Lei/zi/copil.

O săptămână la munte cu bilet trimitere

Prețuri recomandate în Lei/pachet/persoană

Tip Cameră 05.01-31.03
01.10-20.12 01.04-30.04 01.05-15.06

01.09-30.09 16.06-31.08

Single 798,34 857,47 916,61 - 

Dublă 561,79 591,36 620,93 867,33

Triplă  546,02 573,62 601,22 821,99

Servicii incluse:  6 nopţi cazare, masă (tichete valorice 25 Lei/zi/pers) şi tratament (4 
proceduri/zi). Pachetul de tratament conţine 4 proceduri/zi în valoare de 30 Lei/zi/per-
soană, stabilite de medicul specialist. Consultaţia medicală la sosire este gratuită. În 
afară pachetului de tratament se pot stabili şi alte proceduri suplimentare; preţul mediu/
procedură este de 10 Lei. Este obligatoriu biletul de trimitere de la medicul de familie. 
Accesul la sala de fitness este gratuit pentru persoanele cu pachet de tratament. Acces 
gratuit la piscinele exterioare cu apă termală care funcţionează în sezonul estival. Şez-
longurile se închiriază.
 
Facilităţi copii cu 1 adult: 
- 1 copil 0-10 ani : camera single sau cameră dublă, pentru copil 0-10 ani OPŢIONAL 
servicii de masă pachet 168 lei/pachet/copil.
- 1 copil 10-17 ani: cameră dublă.
- 2 copii 0-10 ani: cameră dublă, pentru al doilea copil OPŢIONAL servicii de masă pachet 
168 lei/pachet/copil.
- 1 copil 0-10 ani şi 1 copil 10-17 ani: cameră dublă, copilul de 0-10 ani OPŢIONAL servicii 
de masă pachet 168 lei/pachet/copil.
- 2 copii 10-17 ani: tarif cameră dublă cu pat suplimentar.  pentru al doilea copil OPŢIO-
NAL servicii de masă pachet 168 lei/pachet/copil.

Facilităţi copii cu 2 adulţi: 
- 1 copil 0-10 ani: gratuitate la cazare în cameră dublă sau apartament; se mai pot caza 
în camera triplă şi plătesc preţul integral al camerei triple. Pentru copilul 0-10 ani OPŢI-
ONAL servicii de masă pachet 168 lei/pachet/copil.
- 2 copii 0-10 ani: cameră dublă, al doilea plăteşte pat suplimentar; în apartament 2 copii 
0-10 ani au gratuit la cazare. Se mai pot caza în camera triplă şi plătesc tariful aferent 
camerei triple. OPŢIONAL servicii de masă pachet 168 lei/pachet/copil.
- 1 copil 10-17 ani: cameră dublă, copilul plăteşte pat suplimentar. În apartament copilul 
are gratuitate la cazare; se mai pot caza în camera triplă şi plătesc preţul integral al 
camerei triple. OPŢIONAL servicii de masă pachet 168 lei/pachet/copil.
- 1 copil 0-10 ani şi 1 copil 10-17 ani: camera triplă şi apartament. OPŢIONAL servicii de 
masă pachet 168 lei/pachet/copil.
- 2 copii 10-17 ani: apartament.OPŢIONAL servicii de masă pachet 168 lei/pachet/copil.
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Dotări generale: restaurant, bar de 
zi, bar de noapte, lift, frizerie, coafor, 
cabinet medical, punct farmaceutic, 
bibliotecă, sala de spectacole - 300 de 
locuri, discotecă, sala de biliard, tenis 
de masă. Săli de conferinţă: 1
Dotări camere: TV, baie cu duș, telefon. 
Număr total camere:   444 din care 
duble:  437  - 281 de camere duble 2* 
şi 156 camere la categoria 3*. Aparta-
mente:  7 - dincare 2 aparatamente de 
2* şi 5 apartamente de 3*; apartamen-

tul este compus din living şi dormitor. 
Servicii masă: se acordă în restauran-
tul Dacia, categoria I, în sistem bonuri 
valorice.
Facilităţi copii: Fitness/Wellness/
Sport: baza tratament, bazin interior 
pentru tratament, saună, sală de gim-
nastică.
Tratament: Baza de tratament: asigură 
tratamente complexe pentru afecţiuni: 
reumatismale inflamatorii (spondilita 
anchilozantă), reumatismale degene-

O săptămână la munte fără bilet de trimitere

Prețuri recomandate în Lei/pachet/persoană

Tip Cameră 05.01-31.03
01.10-20.12 01.04-30.04 01.05-15.06

01.09-30.09 16.06-31.08

Single 916,61 985,60 1064,45 - 

Dublă 665,28 694,85 724,42 1010,24

Triplă  667,25 697,48 728,00 968,18
Servicii incluse:   6 nopţi cazare, masă (tichete valorice 25 Lei/zi/pers) şi tratament 
(4 proceduri/zi). Pachetul de tratament conţine 4 proceduri/zi în valoare de 30 Lei/zi/
persoană, stabilite de medicul specialist. Accesul la sala de fitness este gratuit pentru 
persoanele cu pachet de tratament. Acces gratuit la piscinele exterioare cu apă termală 
care funcţionează în sezonul estival. Şezlongurile se închiriază.

Decadă balneară cu bilet de trimitere

Prețuri recomandate în Lei/pachet/persoană

Tip Cameră 05.01-31.03
01.10-20.12 01.04-30.04 01.05-15.06

01.09-30.09 16.06-31.08

Single 1020,10 1108,80 1286,21 - 

Dublă 753,98 798,34 887,04 1232,00

Triplă  735,58 777,64 860,43 1150,20
Servicii incluse: 9 nopţi cazare, pensiune completă,25 Lei/zi/adult- în regim de tiche-
te valorice) şi tratament (4 proceduri/zi). Pachetul de tratament conţine 4 proceduri/
zi în valoare de 30 Lei/persoană/zi, stabilite de medicul nostru specialist. Consultaţia 
medicală la sosire este gratuită. În afară pachetului de tratament se pot stabili şi alte 
proceduri suplimentare; preţul mediu/procedură este de 10 Lei. Este obligatoriu biletul 
de trimitere de la medicul de familie. Accesul la sala de fitness este gratuit pentru per-
soanele cu pachet de tratament. Acces gratuit la piscinele exterioare cu apă termală 
care funcţionează în sezonul estival. Şezlongurile se închiriază.
 Facilităţi copii cu 1 adult: 
- 1 copil 0-10 ani : camera single sau cameră dublă, pentru copil 0-10 ani OPŢIONAL 

Decadă balneară fără bilet de trimitere

Prețuri recomandate în Lei/pachet/persoană

Tip Cameră 05.01-31.03
01.10-20.12 01.04-30.04 01.05-15.06

01.09-30.09 16.06-31.08

Single 1182,72 1261,57 1458,69 - 

Dublă 872,26 926,46 1039,81 1404,48

Tripla  871,49 916,62 1006,86 1322,72
Servicii incluse: 9 nopţi cazare, pensiune completă,25 Lei/zi/adult- în regim de tichete 
valorice) şi tratament (4 proceduri/zi). Pachetul de tratament conţine 4 proceduri/zi în 
valoare de 30 Lei/persoană/zi, stabilite de medicul nostru specialist. Acces gratuit la 
piscinele exterioare cu apă termală care funcţionează în sezonul estival. Şezlongurile 
se închiriază.

servicii de masă pachet 252 lei/pachet/copil.
- 1 copil 10-17 ani: cameră dublă.
- 2 copii 0-10 ani: cameră dublă, pentru al doilea copil OPŢIONAL servicii de masă pachet 
252 lei/pachet/copil.
- 1 copil 0-10 ani şi 1 copil 10-17 ani: cameră dublă, copilul de 0-10 ani OPŢIONAL servicii 
de masă pachet 252 lei/pachet/copil.
- 2 copii 10-17 ani: tarif cameră dublă cu pat suplimentar.  pentru al doilea copil OPŢIO-
NAL servicii de masă pachet 252 lei/pachet/copil.
Facilităţi copii cu 2 adulţi: 
- 1 copil 0-10 ani: gratuitate la cazare în cameră dublă sau apartament; se mai pot caza 
în camera triplă şi plătesc preţul integral al camerei triple. Pentru copilul 0-10 ani OPŢI-
ONAL servicii de masă pachet 252 lei/pachet/copil.
- 2 copii 0-10 ani: cameră dublă, al doilea plăteşte pat suplimentar; în apartament 2 copii 
0-10 ani au gratuit la cazare. Se mai pot caza în camera triplă şi plătesc tariful aferent 
camerei triple. OPŢIONAL servicii de masă pachet 252 lei/pachet/copil.
- 1 copil 10-17 ani: cameră dublă, copilul plăteşte pat suplimentar. În apartament copilul 
are gratuitate la cazare; se mai pot caza în camera triplă şi plătesc preţul integral al 
camerei triple. OPŢIONAL servicii de masă pachet 252 lei/pachet/copil.
- 1 copil 0-10 ani şi 1 copil 10-17 ani: camera triplă şi apartament. OPŢIONAL servicii de 
masă pachet 252 lei/pachet/copil.
- 2 copii 10-17 ani: apartament.OPŢIONAL servicii de masă pachet 252 lei/pachet/copil.

BĂILE HERCULANE ***      
HOTEL DACIA

rative (spondiloza cervicală, dorsală, 
lombară), posttraumatice, neurologice 
periferice (pareze şi paralizii), afecţiuni 
asociate (ginecologice,respiratorii,der
matologice) şi metabolice.  Proceduri 
şi tratamente: băi cu ape minerale ter-
male sulfuroase şi clorurosodice atât în 
cazi, cât şi în bazine, cu posibilităţi de 
kinetoterapie, inhalaţii cu aerosoli, elec-
tro şi hidroterapie, săli de gimnastică 
medicală, masaj medical, kinetotera-
pie, crenoterapie, salina artificială, sau-

nă.  Turiştii trebuie să prezinte la hotel 
dovada de asigurat (adeverinţa de la 
locul de muncă sau cupon de pensie) şi 
bilet de trimitere tip pentru servicii me-
dicale în sistemul asigurărilor sociale 
de sănătate. În caz contrar, serviciile de 
tratament vor fi încasate la tarif pentru 
turişti neasiguraţi iar turistul va fi obli-
gat să achite diferenţa la recepţie.
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Odihnă

Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

Tip Cameră 01.05-31.05
16.10-30.11

01.06-15.07
01.09-15.10 16.07-31.08

Dublă 2*
 (mic dejun – 12 Lei/

zi)
72,45 89,70 94,30

Single 2*
 (mic dejun – 12 Lei/

zi)
102,35 140,30 164,45

Dublă 3*
 (mic dejun – 12 Lei/

zi)
92,00 109,25 113,85

Single 3*
 (mic dejun – 12 Lei/

zi)
121,90 159,85 184,00

Apartament
 (mic dejun – 12 Lei/

zi)
132,25 159,85 174,80

Dublă 2* (demipensiu-
ne – 30 Lei/zi) 88,55 105,80 110,40

Single 2* (demipensiu-
ne – 30 Lei/zi) 118,45 156,40 180,55

Dublă 3* (demipensiu-
ne – 30 Lei/zi) 108,10 125,35 129,95

Single 3* (demipensiu-
ne – 30 Lei/zi) 138,00 175,95 200,10

Apartament (demipen-
siune – 30 Lei/zi) 148,35 175,95 190,90

Dublă 2* (pensiune 
completă – 45 Lei/zi) 101,20 118,45 124,20

Single 2* (pensiune 
completă – 45 Lei/zi) 131,10 169,05 194,35

Dublă 3* (pensiune 
completă – 45 Lei/zi) 120,75 138,00 143,75

Single 3* (pensiune 
completă – 45 Lei/zi) 150,65 188,60 213,90

Apartament (pensiune 
completă – 45 Lei/zi) 161,00 188,60 204,70

Facilităţi copii:  0-10 ani beneficiază de gratuitate la cazare dacă nu se solicită pat su-
plimentar, 10-14 ani achită pat suplimentar obligatoriu, 2 copii 10-14 ani achită: unul pat 
al doilea mic dejun 13.8 Lei, peste 14 ani achită tarif integral de adult. Valoarea patului 
suplimentar cu mic dejun este de 42,55 Lei/zi. Copiii nu au incluse alte mese.

Tratament – minim 5 nopţi

Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

Tip Cameră 01.05-31.05
16.10-30.11

01.06-15.07
01.09-15.10 16.07-31.08

Dublă 2* (tratament + 
demipensiune: 

30 Lei/zi)
101,20 117,30 123,05

Single 2* (tratament + 
demipensiune: 

30 Lei/zi)
131,10 167,90 193,20

Dublă 3* (tratament + 
demipensiune: 

30 Lei/zi
120,75 136,85 142,60

Single 3* (tratament + 
demipensiune: 

30 Lei/zi)
150,65 187,45 212,75

Apartament (trata-
ment + demipensiune: 

30 Lei/zi)
161,00 187,45 203,55

Dublă 2* (tratament + 
pensiune completă: 

45 Lei/zi)
113,85 131,10 135,70

Single 2* (tratament + 
pensiune completă: 

45 Lei/zi)
143,75 181,70 205,85

Dublă 3* (tratament + 
pensiune completă: 

45 Lei/zi)
133,40 150,65 155,25

Single 3* (tratament + 
pensiune completă: 

45 Lei/zi)
163,30 201,25 225,40

Apartament (trata-
ment + pensiune 

completă: 45 Lei/zi)
173,65 201,25 216,20

Servicii incluse:  cazare cu demipensiune (fişa cont de 30 Lei/zi/persoană) / pensiune 
completă (fişa cont de 45 Lei/zi/persoană) şi tratament 3 proceduri/zi/persoană. Pa-
chetele cu tratament se valorifica doar în baza unui bilet de trimitere pentru servicii me-
dicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, cu precizarea numărului de contract 
cu CAS şi dovada de asigurat (adeverinţa de la locul de muncă sau cupon de pensie). 
Tratamentul balnear include 1 consultaţie iniţială, 1 consultaţie finală şi un număr de 
proceduri pe zi conform pachetului, cu excepţia duminicilor şi a sărbătorilor legale.
Facilităţi copii:  0-10 ani beneficiază de gratuitate la cazare dacă nu se solicită pat su-
plimentar, 10-14 ani achită pat suplimentar obligatoriu, 2 copii 10-14 ani achită: unul pat 
al doilea mic dejun 13,80 Lei, peste 14 ani achită tarif integral de adult. Valoarea patului 
suplimentar cu mic dejun este de 42,55 Lei/zi. Copiii nu au incluse alte mese.

Seniori activi 7 nopţi

Prețuri recomandate în Lei/pachet/persoană

Tip Cameră 01.05-31.05
16.10-30.11

01.06-15.07
01.09-15.10 16.07-31.08

Dublă 3* 7 nopti (fișă 
cont 315 Lei + 18 

proceduri / 10 zile)
748,00 851,40 880,00

Single 3* 7 nopti (fișă 
cont 315 Lei + 18 

proceduri / 10 zile)
948,20 1190,20 1349,70

Dublă 2* 7 nopti (PC 
– MENIU FIX + 18 
proceduri / 10 zile)

651,20 712,80 754,60

Single 2* 7 nopti 
(PC – MENIU FIX + 18 

proceduri / 10 zile)
851,40 1051,60 1224,30

Servicii incluse:  7 nopţi cazare cu masa fișă cont 315 Lei/persoană / pensiune comple-
tă meniu fix, 18 proceduri/6 zile. Pachetele cu tratament se valorifica doar în baza unui 
bilet de trimitere pentru servicii medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, cu 
precizarea numărului de contract cu CAS şi dovada de asigurat (adeverinţa de la locul de 
muncă sau cupon de pensie + card de sănătate activat). Tratamentul balnear include 1 
consultaţie iniţială, 1 consultaţie finală şi un număr de proceduri pe zi conform pachetu-
lui, cu excepţia duminicilor şi a sărbătorilor legale.
Facilităţi copii: 0-10 ani beneficiază de gratuitate la cazare dacă nu se solicită pat supli-
mentar, 10-14 ani achită pat suplimentar obligatoriu, 2 copii 10-14 ani achită: unul pat al 
doilea mic dejun 13,80 Lei/zi, peste 14 ani achită tarif integral de adult. Valoarea patului 
suplimentar cu mic dejun este de 42,55 Lei/zi.



34

 B
AL

NE
O 

M
ON

TA
N 

& 
DE

LT
A 

DU
NĂ

RI
I 2

01
7 Seniori activi 12 nopţi

Prețuri recomandate în Lei/pachet/persoană

Tip Cameră 01.05-31.05
16.10-30.11

01.06-15.07
01.09-15.10 16.07-31.08

Dublă 3* 12 nopți (fișă 
cont 540 Lei +

30 proceduri / 10 zile)
1235,30 1413,50 1460,80

Single 3* 12 nopți (fișă 
cont 540 Lei +

30 proceduri / 10 zile)
1578,50 1994,30 2266,00

Dublă 2* 12 nopți (PC 
– MENIU FIX +

30 proceduri / 10 zile)
1069,20 1175,90 1247,40

Single 2* 12 nopți (PC 
– MENIU FIX +

30 proceduri / 10 zile)
1412,40 1756,70 2052,60

Servicii incluse:  12 nopţi cazare cu masa fișă cont 540 Lei/persoană / pensiune com-
pletă meniu fix, 30 proceduri/10 zile. Pachetele cu tratament se valorifica doar în baza 
unui bilet de trimitere pentru servicii medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănă-
tate, cu precizarea numărului de contract cu CAS şi dovada de asigurat (adeverinţa de 
la locul de muncă sau cupon de pensie + card de sănătate activat). Tratamentul balnear 
include 1 consultaţie iniţială, 1 consultaţie finală şi un număr de proceduri pe zi conform 
pachetului, cu excepţia duminicilor şi a sărbătorilor legale.
Facilităţi copii: 0-10 ani beneficiază de gratuitate la cazare dacă nu se solicită pat supli-
mentar, 10-14 ani achită pat suplimentar obligatoriu, 2 copii 10-14 ani achită: unul pat al 
doilea mic dejun 13,80 Lei/zi, peste 14 ani achită tarif integral de adult. Valoarea patului 
suplimentar cu mic dejun este de 42,55 Lei/zi.

Seniori activi 10 nopţi

Prețuri recomandate în Lei/pachet/persoană

Tip Cameră 01.05-31.05
16.10-30.11

01.06-15.07
01.09-15.10 16.07-31.08

Dublă 3* 10 nopți 
(fișă cont 450 Lei + 24 

proceduri / 10 zile)
1049,40 1197,90 1237,50

Single 3* 10 nopți 
(fișă cont 450 Lei + 24 

proceduri / 10 zile)
1335,40 1681,90 1908,50

Dublă 2* 10 nopți 
(PC – MENIU FIX + 24 

proceduri / 10 zile)
910,80 999,90 1059,30

Single 2* 10 nopți 
(PC – MENIU FIX + 24 

proceduri / 10 zile)
1196,40 1483,90 1730,30

Servicii incluse:  10 nopţi cazare cu masa fișă cont 450 Lei/persoană / pensiune com-
pletă meniu fix, 24 proceduri/8 zile. Pachetele cu tratament se valorifica doar în baza 
unui bilet de trimitere pentru servicii medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănă-
tate, cu precizarea numărului de contract cu CAS şi dovada de asigurat (adeverinţa de 
la locul de muncă sau cupon de pensie + card de sănătate activat). Tratamentul balnear 
include 1 consultaţie iniţială, 1 consultaţie finală şi un număr de proceduri pe zi conform 
pachetului, cu excepţia duminicilor şi a sărbătorilor legale.
Facilităţi copii: 0-10 ani beneficiază de gratuitate la cazare dacă nu se solicită pat supli-
mentar, 10-14 ani achită pat suplimentar obligatoriu, 2 copii 10-14 ani achită: unul pat al 
doilea mic dejun 13,80 Lei/zi, peste 14 ani achită tarif integral de adult. Valoarea patului 
suplimentar cu mic dejun este de 42,55 Lei/zi.

     
HOTEL DOMOGLED 

BĂILE HERCULANE ***

Dotări generale: restaurant, parcare 
proprie, bar de zi, bar de noapte, tera-
să, salon coafura şi frizerie. 
Săli de conferinţă: 1. 
Dotări camere: TV, frigider, baie cu 
duș, balcon -doar o parte din camere 
dispun de balcon, telefon, încălzire 
centrală. 
Număr total camere: 138, din care 
13 single şi 125 duble. 
Servicii masă: se asigură în restau-
rantul propriu în sistem fișă cont. 

Fitness/Wellness/Sport: baza trata-
ment, saună, sala de sport, bowling. 
Tratament: indicaţii terapeutice: boli 
ale aparatului locomotor, boli ale sis-
temului nervos periferic, boli de piele, 
intoxicaţii cu plumb şi alte metale grele, 
boli ale aparatului respirator, afecţiuni 
ginecologice, boli ale tubului digestiv şi 
glandelor anexe, boli de nutriţie, unele 
boli ale rinichilor şi căilor urinare. Turiş-
tii trebuie să prezinte la hotel dovada 
de asigurat (adeverinţa de la locul de 
muncă sau cupon de pensie) şi bilet 
de trimitere tip pentru servicii medica-
le în sistemul asigurărilor sociale de 
sănătate. În caz contrar, serviciile de 
tratament vor fi încasate la tarif pentru 
turişti neasiguraţi iar turistul va fi obli-
gat să achite diferenţa la recepţie. 
Distracţie: cicloturism, biliard.

Tratament

Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

Tip Cameră 15.03-30.04
16.11-15.12

01.05-31.05
16.10-15.12

01.06-15.07
01.09-15.10 16.07-31.08

Dublă demi-
pensiune 109,25 126,50 142,60 159,85

Dublă 
pensiune 
completă

121,90 140,30 156,40 172,50

Single 
demipensi-

une
143,75 177,10 223,10 250,70

Single 
pensiune 
completă

156,40 190,90 236,90 263,35

Apartament 
demipensi-

une
149,50 177,10 223,10 250,70

Aparta-
ment pens 
completă

162,15 190,90 236,90 263,35

Servicii incluse: cazare cu demipensiune fișă cont 30 Lei/zi/persoană / cazare cu pen-
siune completă fișă cont 45 Lei/zi/persoană, tratament 3 proceduri/zi, o consultaţie me-
dicală la începutul sejurului şi una la sfârşit. 

Facilităţi copii:  0-10 ani beneficiază de gratuitate la cazare dacă nu se solicită pat su-
plimentar, 10-14 ani achită pat suplimentar obligatoriu, 2 copii 10-14 ani achită: unul 
pat al doilea mic dejun 13,80 Lei, peste 14 ani achită tarif integral de adult  (tarif odihnă 
cu pensiune completă). Valoarea patului suplimentar este de 42.55 Lei/zi cu mic dejun 
inclus. Pachetele cu tratament se valorifica doar în baza unui bilet de trimitere pentru 
servicii medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, cu precizarea numărului 
de contract cu CAS şi dovada de asigurat (adeverinţa de la locul de muncă sau cupon de 
pensie, card de sănătate activat).
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Odihnă

Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

Tip Cameră 15.03-30.04
16.11-15.12

01.05-31.05
16.10-15.12

01.06-15.07
01.09-15.10 16.07-31.08

Dublă mic 
dejun 80,50 98,90 115,00 131,10

Dublă demi-
pensiune 96,60 115,00 131,10 147,20

Dublă pensiu-
ne completă 109,25 127,65 143,75 159,85

Single mic 
dejun 115,00 149,50 195,50 221,95

Single demi-
pensiune 131,10 165,60 211,60 238,05

Single pensi-
une completă 143,75 178,25 224,24 250,70

Apartament 
mic dejun 120,75 149,50 195,50 221,95

Apartament 
demipensi-

une
136,85 165,60 211,60 238,05

Apartament 
pensiune 
completă

149,50 178,25 224,24 250,70

Servicii incluse: cazare cu mic dejun fișă cont 12 Lei/zi/persoană / cazare cu demi-
pensiune fișă cont 30 Lei/zi/persoană / cazare cu pensiune completă fișă cont 45 Lei/
zi/persoană. 
Facilităţi copii:  0-10 ani beneficiază de gratuitate la cazare dacă nu se solicită pat su-
plimentar, 10-14 ani achită pat suplimentar obligatoriu, 2 copii 10-14 ani achită: primul 
achită pat suplimentar al doilea mic dejun 13,80 Lei/zi, peste 14 ani achită tarif integral 
de adult. Valoarea patului suplimentar este de 42,55 Lei cu mic dejun inclus.

Pachet Seniori activi

Prețuri recomandate în Lei/pachet/persoană

Tip Cameră 15.03-30.04
16.11-15.12

01.05-31.05
16.10-15.12

01.06-15.07
01.09-15.10 16.07-31.08

Dublă 7 
nopti 754,60 789,80 920,70 962,50

Dublă 10 
nopti 1059,30 1108,80 1296,90 1356,30

Dublă 12 
nopti 1247,40 1306,80 1532,30 1603,80

Single 7 
nopti 985,60 1128,60 1459,70 1570,80

Single 10 
nopti 1389,30 1592,80 2066,90 2225,30

Single 12 
nopti 1643,40 1887,60 2566,30 2646,60

Servicii incluse:  cazare cu masa fișă cont şi tratament. Pachet 7 nopţi – fişa cont 315 
Lei/pachet/adult, 18 proceduri de tratament timp de 6 zile, Pachet 10 nopţi – fişa cont 
de 450 Lei/pachet/adult, 24 proceduri timp de 8 zile, Pachet 12 nopţi fișă cont 540 Lei/
pachet/adult, 30 proceduri timp de 10 zile.
Facilităţi copii: 0-10 ani beneficiază de gratuitate la cazare dacă nu se solicită 
pat suplimentar, 10-14 ani achită pat suplimentar obligatoriu, 2 copii 10-14 ani 
achită: unul pat al doilea mic dejun 13,20 Lei, peste 14 ani achită tarif integral 
de adult   (tarif odihnă cu pensiune completă). Valoarea patului suplimentar este 
de 40.70  Lei/zi cu mic dejun. Pachetele cu tratament se valorifica doar în baza 
unui bilet de trimitere pentru servicii medicale în sistemul asigurărilor sociale 
de sănătate, cu precizarea numărului de contract cu CAS şi dovada de asigurat 
(adeverinţa de la locul de muncă sau cupon de pensie). În cazul în care turiştii nu 
prezintă biletul de trimitere, valoarea tratamentului este de 20 Lei/zi/persoană. 
Tratamentul balnear include 1 consultaţie iniţială, 1 consultaţie finală şi un număr 
de proceduri pe zi conform pachetului, cu excepţia duminicilor şi a sărbătorilor 
legale. Taxa de staţiune care reprezintă 1% din tariful primei nopţi de cazare se 
achită separat la recepţia hotelului.

Hotelul este situat la 800 m de cen-
trul staţiunii şi 2,5 km de gară. Buzi-
aşul este singura staţiune de interes 
naţional din vestul ţării care are ca 
profil terapeutic bolile cardiovascu-
lare, folosind în procedurile de trata-
ment factorii naturali de cura, la care 
pacienţii nu au acces în cabinetele de 
fizioterapie sau secţiile de recuperare 
din oraşe sau din bazele de tratament 
al altor staţiuni: Apă minerală carbo-
gazoasă folosită în cură externă sub 
formă de băi cu apă minerală încăl-
zită şi în cură internă de la buvetele 

din parc; Aeroionozarea, concentra-
ţia aerului similară unei altitudini de 
1000 m, deşi staţiunea este situată la 
o altitudine de 128 m, bioclimatul fi-
ind propice pentru tratament şi odih-
nă. Grupe de afecţiuni ce se pot trata: 
cardiovasculare (arteriopatie oblite-
rantă, arteriopatie ischemică cronică, 
hipertensiune arterial, valvulopatii, 
boli ale venelor), neurologice, digesti-
ve, afecțiuni renale, circulatorii.   Din-
tre staţiunile cu profil cardiovascular, 
Buziaşul dispune de bioclima cea 
mai potrivită pentru odihnă, iar ae-

BUZIAȘ ***      
HOTEL PARC

roionizarea constituie prin ea însăşi 
o formă de tratament în afecţiunile 
cardiovasculare. Adresă:  Buziaş, str. 
Avram Iancu nr. 12, cod 305100, jud. 
Timiş. Hotelul Parc este recomandat: 
persoanelor care necesita tratament 
pentru afecţiunile cardiovasculare; 
persoanelor care practică turismul 
de întreţinere/ wellness; sportivilor 
pentru recuperare sau odihnă; com-
paniilor pentru organizarea de confe-
rinţe, teambuilding-uri; celebrării de 
evenimente festive (ex. Revelion). 
Dotări generale: restaurant -290 
locuri, parcare proprie -gratuita în 
limita locurilor disponibile, acces per-
soane cu dizabilităţi, păstrare obiecte 
de valoare, bar de zi, terasă.  Săli de 
conferinţă:   2  - cu o capacitate de 
30-100 locuri, complet dotate şi uti-
late. Dispune de încă un centru de 
conferinţe cu o capacitate de 300 

locuri, care a fost inaugurat în anul 
2009. Acest centru nou de conferin-
ţe, complet dotat şi utilat, se afla la 
o distanţă de aproximativ 100 m faţă 
de complexul hotelier. 
Dotări camere: TV, minibar, baie cu 
cadă, balcon -camerele dinspre par-
care, internet -wireless, telefon.  Nu-
măr total camere:  140. Duble:  136 - 
109 camere cu două paturi şi 27 
camere cu pat dublu. Apartamen-
te:   4  - apartamentul este compus 
din living şi dormitor. Check-in înce-
pând cu ora  14: 00; check-out până 
la ora 12: 00. Nu se acceptă animale 
de companie. 
Servicii: gratuite: trezirea turiştilor, 
presa; servicii cu plata: spălătorie. 
Servicii masă: se acordă în unitatea 
restaurant Parc, categoria I, în sistem 
„a la carte”.  
Fitness/Wellness/Sport: piscina 
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Dotări generale: restaurant capaci-
tate de 50 de locuri şi cu preparate 
culinare atât din bucătăria interna-
ţională cât şi cea românească, 2 
terase (40 de locuri), parcare proprie 
12 locuri, loc de joacă pentru copii, 
internet Wi-Fi gratuity.
Săli de conferinţă:  1. 

Dotări camere: TV, baie cu duș. 
Număr total camere:   12. Duble: 
8, Apartamente: 2. Familiale:   2  - 2 
camere a câte 4 locuri, la mansard. 
Servicii şi facilitate. 
Distracţie: sala de jocuri -, colţ de 
relaxare, consola Wii, PlayStation 3, 
biciclete, tenis de masă, darts.

CRIVAIA ***      
 PENSIUNEA SARA 

acoperită - cu apă încălzită, de di-
mensiuni semiolimpice, baza tra-
tament, sala fitness, sauna, masaj, 
jacuzzi. 
Tratament: hipertensiune arterială, 
circulaţie periferică, şi afecţiuni aso-
ciate cardiopatiei ischemice, băi cu 
dioxid de carbon, mofete;  proceduri: 

băi cu apă minerală în cadă (26 ca-
bine), fizioterapie (16 cabine) hidro-
terapie, gimnastică medicală, masaj, 
sauna, EKG, cura internă, cură de te-
ren. Turiştii trebuie să prezinte la ho-
tel dovada de asigurat (adeverinţa de 
la locul de muncă sau cupon de pen-
sie) şi bilet de trimitere tip pentru ser-

vicii medicale în sistemul asigurărilor 
sociale de sănătate. În caz contrar, 
serviciile de tratament vor fi încasate 
la tarif pentru turist neasigurat iar tu-
ristul va fi obligat să achite diferenţa 
la recepţie. 
Atracţii turistice: Colonada acope-
rită, unică în Europa, construită în 

stil oriental în anul 1875; Ştrandul, 
primul ştrand cu apă minerală din 
Europa datând din anul 1874; Muzeul 
Balnear primul muzeu de acest gen 
din România; Colecţia de artă popu-
lară Iula Florea Troceanu ce cuprinde 
piese caracteristice artei populare 
bănăţene.

Odihnă

Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

Tip Cameră 15.01-15.04
15.10-15.12 16.04-14.10

Dublă 106,40 117,60

Single 151,20 173,60
Servicii incluse: cazare cu mic dejun bufet. 
La recepţie se va achita taxa de staţiune. O masă principală - fişa cont 33 Lei/zi/per-
soană pentru adulţi şi copii peste 14 ani şi 16,50 Lei/zi/copil sub 14 ani, proceduri cen-
tru SPA (2 proceduri): 38,50 Lei/persoană/zi, acces la piscina hotelului pt adulţi şi copii 
peste 10 ani este 11 Lei/zi/persoană iar copii sunt 10 ani au gratuit. Turiştii trebuie să 
prezinte la hotel dovada de asigurat (adeverinţa de la locul de muncă sau cupon de 
pensie) şi bilet de trimitere tip pentru servicii medicale în sistemul asigurărilor sociale de 
sănătate. În caz contrar, serviciile de tratament vor fi încasate la tarif maxim iar turistul 
va fi obligat să achite diferenţa la recepţie.

Facilităţi copii în camera cu 1 adult: 
- 1 copil 0-9 ani: camera single, copilul plă-
teşte mic dejun 16,80 Lei/zi.
- 1 copil 9-17 ani: cameră dublă
- 1 copil 0-9 ani şi 1 copil 9-14 ani: cameră 
dublă, copilul de 0-9 ani plăteşte mic de-
jun 16,80 Lei/zi.
- 1 copil 0-9 ani şi 1 copil 14-17 ani: ca-
meră dublă, copilul de 0-9 ani plăteşte mic 
dejun 16,80 Lei/zi.
- 1 copil 9-14 ani şi 1 copil 14-17 ani: 
cameră dublă, copilul de 9-14 ani achită 
84,00 Lei/zi şi are inclus mic dejun şi pat 
suplimentar 
- 2 copii 0-9 ani: cameră dublă, un copil 
plăteşte mic dejun 16,80 Lei/zi.
Facilităţi copii în camera cu 2 adulţi:                                                                                                                    
- 1 copil 0-9 ani gratuit la cazare fără pat su-
plimentar şi plăteşte mic dejun 16,80 Lei/zi.                                                  

- 2 copii 0-9 ani, un copil plăteşte mic de-
jun 16,80 Lei/zi   iar al doilea plăteşte 84 
Lei/zi şi are inclus pat suplimentar şi mic 
dejun.
- 1 copil 9-14 ani achită 84 Lei/zi şi are in-
clus pat suplimentar şi mic dejun.                                                                 
- 2 copii 9-14 ani, unul plăteşte mic dejun 
16,80 Lei/zi iar al doilea 84 Lei/zi şi are in-
clus pat suplimentar şi mic dejun.    
- copii 14 - 17 ani: achită 89,60 Lei/zi şi are 
inclus (pat suplimentar şi mic dejun).
Turiştii trebuie să prezinte la hotel dova-
da de asigurat (adeverinţa de la locul de 
muncă sau cupon de pensie) şi bilet de 
trimitere tip pentru servicii medicale în 
sistemul asigurărilor sociale de sănătate. 
În caz contrar, serviciile de tratament vor 
fi încasate la tarif maxim iar turistul va fi 
obligat să achite diferenţa la recepţie.

Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

Tip Cameră 05.01-01.03 02.03-14.06 15.06-15.09 16.09-15.12

Dublă
 (VIN-SAM) 90,00 75,00 125,00 75,00

Single
 (VIN-SAM) 168,89 138,88 238,89 138,89

Camera 4
persoane

 (VIN-SAM)
55,00 50,00 75,00 50,00

Apartament 
2 camere 

(VIN-SAM)
150,00 120,00 202,50 120,00

Dublă
 (DUM-JOI) 75,00 60,00 75,00 60,00

Single
 (DUM-JOI) 138,89 108,89 138,89 108,89

Camera 4 
persoane 
(DUM-JOI)

45,00 40,00 45,00 40,00

Apartament 
2 camere 
(DUM-JOI)

120,00 100,00 120,00 95,00

Servicii incluse:  cazare cu mic dejun.

Facilităţi copii:  0-3 ani beneficiază de gratuitate la cazare şi mic dejun, 3-12 ani achită 
mic dejun 11,11 Lei/zi. Pat suplimentar cu mic dejun 44,44 Lei/zi. Peste 12 ani achită 
tarif de adult.

Servicii opţionale:  prânz sau cina 44 Lei/zi/persoană.
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Dotări generale: restaurant -160 locuri, 
parcare proprie, bar de zi - 20 locuri, tera-
să - 60 locuri, 5 nivele, lift. 
Dotări camere: TV, baie cu duș, telefon. 
Număr total camere:  94 Duble: 86 Tri-
ple:  7. Garsoniere:  1. 
Servicii masă: se acordă în unitatea re-
staurant Parc, categoria I, în sistem fișă 
cont. 
Fitness/Wellness/Sport: baza tratament 
-dotată cu cabinete de electroterapie, inha-
laţii, pulverizaţii, masaj, teren tenis, teren de 
minifotbal, ştrand cu ape minerale. 
Tratament: profil terapeutic - reumatis-
mal, respirator; factori terapeutici naturali: 
ape minerale clorurosodice sulfuroase, 
ape clorurosodice iodurate/ bromurate; 

izvoare crenoterapie; indicaţii tratament 
balnear: afecţiuni ORL; afecţiuni respira-
torii; afecţiuni ale aparatului locomotor; 
boli asociate; proceduri de tratament: 
împachetări cu nămol, gimnastică medi-
cală, buvete pentru cura internă, etc; baza 
de tratament (bazin cu ape minerale, sală 
fitness, masaj, cabinete electroterapie, in-
halaţii, pulverizaţii, băi cu iod, băi galvani-
ce, băi cu sulf). Turiştii trebuie să prezinte 
la hotel dovada de asigurat (adeverinţă 
de la locul de muncă sau cupon de pen-
sie) şi bilet de trimitere tip pentru servicii 
medicale în sistemul asigurărilor sociale 
de sănătate. În caz contrar, serviciile de 
tratament vor fi încasate la tarif pentru 
turist neasigurat iar turistul va fi obligat 

BĂILE GOVORA **     
HOTEL PARC

Sejur 1-4 nopţi

Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

Tip Cameră 15.04-15.05

Dublă 67,85 

Single 109,25 

Servicii incluse:  micul dejun, parcare, internet, tva şi taxe locale.
Servicii opţionale: 
- supliment demipensiune: 22 Lei/zi/adult şi copil peste 14 ani şi 11 Lei/zi/copil 0-14 ani
- supliment pensiune completă: 44 Lei/zi/adult şi copil peste 14 ani şi 22 Lei/zi/copil 
0-14 ani
Facilităţi copii cazaţi cu 1 adult:  
În camera single: 
- 1 sau 2 copii 0-7 ani gratuit
În cameră dublă: 
- 1 copil 7-14 ani - achită 40,50 Lei/zi 
- 1 copil 0-7 ani gratuit şi 1 copil 7-14 ani - achită tariful de adult
- 1 copil 0-7 ani gratuitate şi 1 copil 14-18 ani - tariful de adult
- 2 copii 7-14 ani fiecare copil achită 50% din tariful de adult
- 1 copil 14-18 ani tarif adult
- 1 copil 7-14 ani achită pat suplimentar 40,50 Lei/zi şi 1 copil 14-18 ani achită tariful 
de adult
- 2 copii 14-18 ani 1 copil achită tariful de adult şi al doilea copil tot tariful de adult cu pat 
suplimentar
Facilităţi copii cazaţi cu 2 adulţi:  
- 0-7 ani -  gratuitate la cazare şi mic dejun şi dacă solicită pat suplimentar achită 40,50 Lei/zi
- 7-14 ani  - primul copil achită pat suplimentar 40.50 Lei/zi şi al doilea copil achită mic 
dejun 9,20 Lei/zi
- 14-18 ani   - 1 copil achită  tariful de adult cu pat suplimentar, cu doi copii 14-18 ani 
achită 2 camere duble

Sejur minim 5 nopţi

Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

Tip Cameră 15.04-15.05

Dublă 60,38

Single 96,60
Servicii incluse:  micul dejun,parcare, internet, tva şi taxe locale.
Servicii opţionale: 
- supliment demipensiune: 22 Lei/zi/adult şi copil peste 14 ani şi 11 Lei/zi/copil 7-14 ani
- supliment pensiune completă: 44 Lei/zi/adult şi copil peste 14 ani şi 22 Lei/zi/copil 7-14 ani
- tratament balneo Spa se achită OBLIGATORIU taxa de examinare medicală de 27,50 Lei/
sejur/adult şi copil peste 14 ani şi pentru copil 7 – 14 ani gratuit conform documente asigurat 
în limita fondului disponibil de la CAS Vâlcea, după validare în aplicaţia ŞIUI  dacă nu există 
fonduri achită OBLIGATORIU taxa de examinare la faţa locului şi încă: 
- 22,00 Lei/zi/adult şi copil peste 14 ani,
- 11,00 Lei/zi/copil 7 - 14 ani
- gratuit copil până în 7 ani
Tratamentul constă în 3 proceduri/zi/persoană şi se efectuează de Luni până Vineri
Facilităţi copii cazaţi cu 1 adult:  
În camera single: 
- 1 sau 2 copii 0-7 ani gratuit
În cameră dublă: 
- 1 copil 7-14 ani - achită 40,50 Lei/zi 
- 1 copil 0-7 ani gratuit şi 1 copil 7-14 ani - achită tariful de adult
- 1 copil 0-7 ani gratuitate şi 1 copil 14-18 ani - tariful de adult
- 2 copii 7-14 ani fiecare copil achită 50% din tariful de adult
- 1 copil 14-18 ani tarif adult
- 1 copil 7-14 ani achită pat suplimentar 40,50 Lei/zi şi 1 copil 14-18 ani achită tariful de adult
- 2 copii 14-18 ani 1 copil achită tariful de adult şi al doilea copil tot tariful de adult cu pat 
suplimentar
Facilităţi copii cazaţi cu 2 adulţi:  
- 0-7 ani -  gratuitate la cazare şi mic dejun şi dacă solicită pat suplimentar achită 40,50 Lei/zi
- 7-14 ani  - primul copil achită pat suplimentar 40,50 Lei/zi şi al doilea copil achită mic dejun 
9,20 Lei/zi
- 14-18 ani  - 1 copil achită tariful de adult cu pat suplimentar, cu doi copii 14-18 ani achită 2 
camere duble

să achite diferenţa la recepţie. 
FACTORI NATURALI TERAPEUTICI:  
• Apele minerale au concentraţii şi com-
poziţii chimice variate, fiind incluse în trei 
categorii:  
- ape minerale clorurate-sodice, iodurate, 
bromurate concentrate, 
- ape minerale clorurate sodice, sulfuroa-
se concentrate 
- ape minerale sufuroase, slab bicarbona-
tate hipotone; 
• nămol mineral sapropelic transportat 
de la Ocnele Mari; 
• bioclimat de cruţare. 
INDICAŢII TERAPEUTICE:  
• afecţiuni respiratorii (persoane expuse 
la noxe respiratorii, persoane cu frecven-
ţe pneumopatii microbiene sau virotice, 
astmul alergic, bronşitele şi traheobron-
şitele cronice, bronsiectazia, scleroenfize-
mul pulmonar);
• afecţiuni otorinolaringologice (rinosinu-
zite cronice catarale şi supurate); 
• afecţiuni reumatismale degenerative 
(spodiloza cervicală, dorsală şi lombară, 
artroze, poliartroze); 
• afecţiuni reumatismale abarticulare 
(tendinoze, tendomioze, tendoperistoze, 
periartrita scapulohumerala); 
• afecţiuni posttraumatice (redori articu-

lare posttraumatice, stări după operaţii 
pe muşchi, articulaţii şi oase, stări după 
entorse, luxaţii şi fracturi); 
• afecţiuni neurologice periferice şi cen-
trale (pareze uşoare şi sechele tardive 
după hemipareze şi după parapareze la 2 
ani de la debut); 
• afecţiuni asociate (ginecologice, renale, 
digestive, endocrine, cardiovasculare, boli 
profesionale). 
INSTALAŢII DE TRATAMENT:  
• instalaţii pentru băi calde cu ape mine-
rale iodurate sau cu ape minerale sufu-
roase la vane; 
• bazin cu apă minerală caldă pentru ki-
netoterapie ; 
• instalaţii pentru aplicaţii de nămol cald ; 
• instalaţii pentru terapie respiratorie: ae-
rosoli, inhalaţii ; 
• instalaţii complexe pentru electrotera-
pie şi hidroterapie; 
• sală de gimnastică medicală, masaj 
medical 
• buvete pentru cura internă (izvorul 30 
Decembrie); 
Traseele incluse în cură de teren sunt 
marcate.  În staţiune funcţionează şi un 
sanatoriu pentru copii, cu profil de boli 
respiratorii şi boli reumatice cu sechele 
compensate cardiace.
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Sejur 1-4 nopţi

Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

Tip Cameră 01.09-31.12

Dublă 67,85

Single 109,25
Servicii incluse:  micul dejun, parcare, internet, tva şi taxe locale.
Servicii opţionale: 
- supliment demipensiune: 22 Lei/zi/adult şi copil peste 14 ani şi 11 Lei/zi/copil 0-14 ani
- supliment pensiune completă: 44 Lei/zi/adult şi copil peste 14 ani şi 22 Lei/zi/copil 
0-14 ani
Facilităţi copii cazaţi cu 1 adult:  
În camera single: 
- 1 sau 2 copii 0-7 ani gratuit
În cameră dublă: 
- 1 copil 7-14 ani - achită 40.50 Lei/zi 
- 1 copil 0-7 ani gratuit şi 1 copil 7-14 ani - achită tariful de adult
- 1 copil 0-7 ani gratuitate şi 1 copil 14-18 ani - tariful de adult
- 2 copii 7-14 ani fiecare copil achită 50% din tariful de adult
- 1 copil 14-18 ani tarif adult
- 1 copil 7-14 ani achită pat suplimentar 40,50 Lei/zi şi 1 copil 14-18 ani achită tariful 
de adult
- 2 copii 14-18 ani 1 copil achită tariful de adult şi al doilea copil tot tariful de adult cu pat 
suplimentar
Facilităţi copii cazaţi cu 2 adulţi:  
- 0-7 ani -  gratuitate la cazare şi mic dejun şi dacă solicită pat suplimentar achită 40,50 
Lei/zi
- 7-14 ani  - primul copil achită pat suplimentar 40,50 Lei/zi şi al doilea copil achită mic 
dejun 9,20 Lei/zi
- 14-18 ani   - 1 copil achită  tariful de adult cu pat suplimentar, cu doi copii 14-18 ani 
achită 2 camere duble

Sejur minim 5 nopţi

Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

Tip Cameră 01.09-31.12

Dublă 60,38 

Single 96,60 
Servicii incluse:  micul dejun,parcare, internet, tva şi taxe locale.
Servicii opţionale: 
- supliment demipensiune: 22 Lei/zi/adult şi copil peste 14 ani şi 11 Lei/zi/copil 7-14 ani
- supliment pensiune completă: 44 Lei/zi/adult şi copil peste 14 ani şi 22 Lei/zi/copil 
7-14 ani
- tratament balneo Spa se achită OBLIGATORIU taxa de examinare medicală de 27,50 
Lei/sejur/adult şi copil peste 14 ani  şi pentru copil 7 – 14 ani gratuit conform docu-
mente asigurat în limita fondului disponibil de la CAS Vâlcea, după validare în aplicaţia 
ŞIUI  dacă nu există fonduri achită OBLIGATORIU taxa de examinare la faţa locului şi 
încă: 
- 22,00 Lei/zi/adult şi copil peste 14 ani,
- 11,00 Lei/zi/copil 7 - 14 ani
- gratuit copil până în 7 ani
Tratamentul constă în 3 proceduri/zi/persoană şi se efectuează de Luni până Vineri
Facilităţi copii cazaţi cu 1 adult:  
În camera single: 
- 1 sau 2 copii 0-7 ani gratuit
În cameră dublă: 
- 1 copil 7-14 ani - achită 40,50 Lei/zi 
- 1 copil 0-7 ani gratuit şi 1 copil 7-14 ani - achită tariful de adult
- 1 copil 0-7 ani gratuitate şi 1 copil 14-18 ani - tariful de adult
- 2 copii 7-14 ani fiecare copil achită 50% din tariful de adult
- 1 copil 14-18 ani tarif adult
- 1 copil 7-14 ani achită pat suplimentar 40,50 Lei/zi şi 1 copil 14-18 ani achită tariful 
de adult
- 2 copii 14-18 ani 1 copil achită tariful de adult şi al doilea copil tot tariful de adult cu pat 
suplimentar
Facilităţi copii cazaţi cu 2 adulţi:  
- 0-7 ani -  gratuitate la cazare şi mic dejun şi dacă solicită pat suplimentar achită 40,50 
Lei/zi
- 7-14 ani  - primul copil achită pat suplimentar 40,50 Lei/zi şi al doilea copil achită mic 
dejun 9,20 Lei/zi
- 14-18 ani   - 1 copil achită  tariful de adult cu pat suplimentar, cu doi copii 14-18 ani 
achită 2 camere duble

Sejur 1-4 nopţi

Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

Tip Cameră 16.05-31.08

Dublă  78,20

Single  125,35
Servicii incluse:  micul dejun, parcare, internet, tva şi taxe locale.
Servicii opţionale: 
- supliment demipensiune: 22 Lei/zi/adult şi copil peste 14 ani şi 11 Lei/zi/copil 0-14 ani
- supliment pensiune completă: 44 Lei/zi/adult şi copil peste 14 ani şi 22 Lei/zi/copil 
0-14 ani
Facilităţi copii cazaţi cu 1 adult:  
În camera single: 
- 1 sau 2 copii 0-7 ani gratuit
În cameră dublă: 
- 1 copil 7-14 ani - achită 40,50 Lei/zi 
- 1 copil 0-7 ani gratuit şi 1 copil 7-14 ani - achită tariful de adult
- 1 copil 0-7 ani gratuitate şi 1 copil 14-18 ani - tariful de adult
- 2 copii 7-14 ani fiecare copil achită 50% din tariful de adult
- 1 copil 14-18 ani tarif adult
- 1 copil 7-14 ani achită pat suplimentar 40,50 Lei/zi şi 1 copil 14-18 ani achită tariful 
de adult
- 2 copii 14-18 ani 1 copil achită tariful de adult şi al doilea copil tot tariful de adult cu pat 
suplimentar
Facilităţi copii cazaţi cu 2 adulţi:
- 0-7 ani -  gratuitate la cazare şi mic dejun şi dacă solicită pat suplimentar achită 40,50 
Lei/zi
- 7-14 ani  - primul copil achită pat suplimentar 40,50 Lei/zi şi al doilea copil achită mic 
dejun 9,20 Lei/zi
- 14-18 ani   - 1 copil achită  tariful de adult cu pat suplimentar, cu doi copii 14-18 ani 
achită 2 camere duble

Sejur minim 5 nopţi

Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

Tip Cameră 16.05-31.08

Dublă 69,00

Single 108,10
Servicii incluse:  micul dejun, parcare, internet, tva şi taxe locale.
Servicii opţionale: 
- supliment demipensiune: 22 Lei/zi/adult şi copil peste 14 ani şi 11 Lei/zi/copil 7-14 ani
- supliment pensiune completă: 44 Lei/zi/adult şi copil peste 14 ani şi 22 Lei/zi/copil 
7-14 ani
- tratament balneo Spa se achită OBLIGATORIU taxa de examinare medicală de 27,50 
Lei/sejur/adult şi copil peste 14 ani  şi pentru copil 7 – 14 ani gratuit conform docu-
mente asigurat în limita fondului disponibil de la CAS Vâlcea, după validare în aplicaţia 
SIUI  dacă nu există fonduri achită OBLIGATORIU taxa de examinare la faţa locului şi 
încă: 
- 22,00 Lei/zi/adult şi copil peste 14 ani,
- 11,00 Lei/zi/copil 7 - 14 ani
- gratuit copil până în 7 ani
Tratamentul constă în 3 proceduri/zi/persoană şi se efectuează de Luni până Vineri
Facilităţi copii cazaţi cu 1 adult:  
În camera single: 
- 1 sau 2 copii 0-7 ani gratuit
În cameră dublă: 
- 1 copil 7-14 ani - achită 40.50 Lei/zi 
- 1 copil 0-7 ani gratuit şi 1 copil 7-14 ani - achită tariful de adult
- 1 copil 0-7 ani gratuitate şi 1 copil 14-18 ani - tariful de adult
- 2 copii 7-14 ani fiecare copil achită 50% din tariful de adult
- 1 copil 14-18 ani tarif adult
- 1 copil 7-14 ani achită pat suplimentar 40,50 Lei/zi şi 1 copil 14-18 ani achită tariful 
de adult
- 2 copii 14-18 ani 1 copil achită tariful de adult şi al doilea copil tot tariful de adult cu pat 
suplimentar
Facilităţi copii cazaţi cu 2 adulţi:  
- 0-7 ani -  gratuitate la cazare şi mic dejun şi dacă solicită pat suplimentar achită 40,50 
Lei/zi
- 7-14 ani  - primul copil achită pat suplimentar 40,50 Lei/zi şi al doilea copil achită mic 
dejun 9,20 Lei/zi
- 14-18 ani   - 1 copil achită  tariful de adult cu pat suplimentar, cu doi copii 14-18 ani 
achită 2 camere duble
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BĂILE GOVORA ***      
HOTEL BELVEDERE

Sejur 1-4 nopţi

Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

Tip Cameră 15.04-15.05

Dublă 99,68

Apartament 119,28

Single 148,96
Servicii incluse:  micul dejun, parcare, internet wifi sau prin cablu, taxe locale.
Servicii opţionale: 
- supliment demipensiune: 33 Lei/zi/adult şi copil peste 14 ani şi 16,50 Lei/zi/copil 0-14 ani
- supliment pensiune completă: 66 Lei/zi/adult şi copil peste 14 ani şi 33 Lei/zi/copil 
0-14 ani
Facilităţi copii cazaţi cu 1 adult:
În camera single: 
- 1 sau 2 copii 0-7 ani gratuit
- 1 copil 7-14 ani achită mic dejun în perioada 01.09-20.12 - 11,20 Lei/zi 
În cameră dublă: 
- 1 copil 0-7 ani gratuit şi 1 copil 7-14 ani - achită tariful de adult
- 1 copil 0-7 ani gratuitate şi 1 copil 14-18 ani - tariful de adult
- 2 copii 7-14 ani fiecare copil achită 50% din tariful de adult
- 1 copil 14-18 ani tarif adult
- 1 copil 7-14 ani achită în perioada 01.09-20.12 - 56 Lei/zi/ pat suplimentar şi 1 copil 
14-18 ani achită tariful de adult
- 2 copii 14-18 ani 1 copil achită tariful de adult şi al doilea copil tot tariful de adult cu 
pat suplimentar
Facilităţi copii cazaţi cu 2 adulţi:  
- 0-7 ani gratuitate la cazare şi mic dejun şi dacă solicită pat suplimentar achită în peri-
oada 01.09-20.12 - 56 Lei/zi/pat suplimentar 
- 7-14 ani achită în perioada 01.09-20.12 - 56 Lei/zi/pat suplimentar
- 14-18 ani achită tariful de adult cu pat suplimentar.

Dotări generale: restaurant -94 locuri, 
parcare proprie, terasă -64 locuri, bar de 
zi -20 locuri, lift, parc, foişor. Săli de con-
ferinţă:  1 - 80 de locuri şi este dotată cu 
aparatura modernă, ecran, videoproiec-
tor, acces internet, etc. 
Dotări camere: TV, minibar, baie cu duș. 
Număr total camere:  37. Duble:  34 - 17 
camere cu două paturi şi 17 camere 
cu pat matrimonial. Apartamente:   3  - 
apartamentul este compus din living şi 
dormitor, canapea extensibilă în living. 
Garsoniere:  1 - dispune de pat matrimo-
nial şi canapea extensibilă. 
Servicii masă: se acordă în restauran-
tul Belvedere, categoria I, în sistem fișă 
cont. 
Fitness/Wellness/Sport: bază trata-
ment, sală fitness. 
Tratament: Baza de tratament dispune 
de cabinete pentru aerosoli, saună, ma-
saj, bazin de recuperare. Tipuri de proce-

duri: băi calde cu ape minerale iodurate 
şi sulfuroase, băi cu esenţă de brad, băi 
cu bioxid de carbon, împachetări cu 
nămol cald, pneumoterapie, aerosoli, 
masaj, masaj subacval, cure interne cu 
apă minerală. Turiştii trebuie să prezinte 
la hotel dovada de asigurat (adeverinţă 
de la locul de muncă sau cupon de pen-
sie) şi bilet de trimitere tip pentru servicii 
medicale în sistemul asigurărilor sociale 
de sănătate. În caz contrar, serviciile de 
tratament vor fi încasate la tarif pentru 
turist neasigurat iar turistul va fi obligat 
să achite diferenţa la recepţie. 
FACTORI NATURALI TERAPEUTICI:  
• Apele minerale au concentraţii şi com-
poziţii chimice variate, fiind incluse în trei 
categorii:  
- ape minerale clorurate-sodice, iodura-
te, bromurate concentrate, 
- ape minerale clorurate sodice, sulfuroa-
se concentrate 

Sejur 1-4 nopţi

Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

Tip Cameră 16.05-31.08

Dublă 117,30 

Apartament 140,88 

Single 175,95 
Servicii incluse:  micul dejun, parcare, internet wifi sau prin cablu, taxe locale.
Servicii opţionale: 
- supliment demipensiune: 33 Lei/zi/adult şi copil peste 14 ani şi 16,50 Lei/zi/copil 0-14 ani
- supliment pensiune completă: 66 Lei/zi/adult şi copil peste 14 ani şi 33 Lei/zi/copil 
0-14 ani
Facilităţi copii cazaţi cu 1 adult:  
În camera single: 
- 1 sau 2 copii 0-7 ani gratuit
- 1 copil 7-14 ani achită mic dejun în perioada 01.09-20.12 - 11,20 Lei/zi 
În cameră dublă: 
- 1 copil 0-7 ani gratuit şi 1 copil 7-14 ani - achită tariful de adult
- 1 copil 0-7 ani gratuitate şi 1 copil 14-18 ani - tariful de adult
- 2 copii 7-14 ani fiecare copil achită 50% din tariful de adult
- 1 copil 14-18 ani tarif adult
- 1 copil 7-14 ani achită în perioada 01.09-20.12 - 56 Lei/zi/ pat suplimentar şi 1 copil 
14-18 ani achită tariful de adult
- 2 copii 14-18 ani 1 copil achită tariful de adult şi al doilea copil tot tariful de adult cu 
pat suplimentar
Facilităţi copii cazaţi cu 2 adulţi:  
- 0-7 ani gratuitate la cazare şi mic dejun şi dacă solicită pat suplimentar achită în peri-
oada 01.09-20.12 - 56 Lei/zi/pat suplimentar 
- 7-14 ani achită în perioada 01.09-20.12 - 56 Lei/zi/pat suplimentar
- 14-18 ani achită tariful de adult cu pat suplimentar.

- ape minerale sufuroase, slab bicarbo-
natate hipotone; 
• nămol mineral sapropelic transportat 
de la Ocnele Mari; 
• bioclimat de cruţare. 
INDICAŢII TERAPEUTICE:  
• afecţiuni respiratorii (persoane expuse 
la noxe respiratorii, persoane cu frecven-
ţe pneumopatii microbiene sau virotice, 
astmul alergic, bronşitele şi traheobron-
şitele cronice, bronsiectazia, scleroenfi-
zemul pulmonar); 
• afecţiuni otorinolaringologice (rinosi-
nuzite cronice catarale şi supurate); 
• afecţiuni reumatismale degenerative 
(spodiloza cervicală, dorsala şi lombara, 
artroze, poliartroze) ; 
• afecţiuni reumatismale abarticulare 
(tendinoze, tendomioze, tendoperistoze, 
periartrita scapulohumerala); 
• afecţiuni posttraumatice (redori articu-
lare posttraumatice, stări după operaţii 
pe muşchi, articulaţii şi oase, stări după 
entorse, luxaţii şi fracturi); 
• afecţiuni neurologice periferice şi cen-
trale (pareze uşoare şi sechele tardive 
după hemipareze şi după parapareze la 
2 ani de la debut); 
• afecţiuni asociate (ginecologice, rena-

le, digestive, endocrine, cardiovasculare, 
boli profesionale). 
INSTALAŢII DE TRATAMENT:  
• instalaţii pentru băi calde cu ape mine-
rale iodurate sau cu ape minerale sufu-
roase la vane; 
• bazin cu apă minerală caldă pentru 
kinetoterapie; 
• instalaţii pentru aplicaţii de nămol cald; 
• instalaţii pentru terapie respiratorie: 
aerosoli, inhalaţii; 
• instalaţii complexe pentru electrotera-
pie şi hidroterapie; 
• sală de gimnastică medicală, masaj 
medical 
• buvete pentru cura internă (izvorul 30 
Decembrie); 
Traseele incluse în cură de teren sunt 
marcate. 
În staţiune funcţionează şi un sanatoriu 
pentru copii, cu profil de boli respiratorii 
şi boli reumatice cu sechele compensa-
te cardiace.  
Atracţii turistice: colecţia de arheologie 
şi arta „Gheorghe Petre”, mănăstirile: Ar-
nota, Turnu, Stânişoara, Cornetu, Govo-
ra, Horezu; Defileul Oltului: Turnu Roșu- 
Cozia; Râmnicu Vâlcea (muzee), Muzeul 
satului vâlcean din Bujoreni.
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Sejur 1-4 nopţi

Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

Tip Cameră 01.09-31.12

Dublă 99,68

Apartament 119,28

Single 148,96

Servicii incluse:  micul dejun, parcare, internet wifi sau prin cablu, taxe locale.
Servicii opţionale: 
- supliment demipensiune: 33 Lei/zi/adult şi copil peste 14 ani şi 16,50 Lei/zi/copil 0-14 
ani
- supliment pensiune completă: 66 Lei/zi/adult şi copil peste 14 ani şi 33 Lei/zi/copil 
0-14 ani
Facilităţi copii cazaţi cu 1 adult:  
În camera single: 
- 1 sau 2 copii 0-7 ani gratuit
- 1 copil 7-14 ani achită mic dejun în perioada 01.09-20.12 - 11,20 Lei/zi 
În cameră dublă: 
- 1 copil 0-7 ani gratuit şi 1 copil 7-14 ani - achită tariful de adult
- 1 copil 0-7 ani gratuitate şi 1 copil 14-18 ani - tariful de adult
- 2 copii 7-14 ani fiecare copil achită 50% din tariful de adult
- 1 copil 14-18 ani tarif adult
- 1 copil 7-14 ani achită în perioada 01.09-20.12 - 56 Lei/zi/ pat suplimentar şi 1 copil 
14-18 ani achită tariful de adult
- 2 copii 14-18 ani 1 copil achită tariful de adult şi al doilea copil tot tariful de adult cu 
pat suplimentar
Facilităţi copii cazaţi cu 2 adulţi:  
- 0-7 ani gratuitate la cazare şi mic dejun şi dacă solicită pat suplimentar achită în peri-
oada 01.09-20.12 - 56 Lei/zi/pat suplimentar 
- 7-14 ani achită în perioada 01.09-20.12 - 56 Lei/zi/pat suplimentar
- 14-18 ani achită tariful de adult cu pat suplimentar

Sejur minim 5 nopţi

Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

Tip Cameră 01.09-31.12

Dublă 83,95 

Apartament 100,63 

Single 125,35 
Servicii incluse:  micul dejun, parcare, internet wifi sau prin cablu, taxe locale.
Servicii opţionale: 
- supliment demipensiune: 33 Lei/zi/adult şi copil peste 14 ani şi 16,50 Lei/zi/copil 0-14 ani
- supliment pensiune completă: 66 Lei/zi/adult şi copil peste 14 ani şi 33 Lei/zi/copil 
0-14 ani
- tratament balneo Spa se achită OBLIGATORIU taxa de examinare medicală de 27,50 
Lei/sejur/adult şi pentru copil 7 – 14 ani gratuit conform documente asigurat în limita 
fondului disponibil de la CAS Vâlcea, după validare în aplicaţia ŞIUI dacă nu există fon-
duri achită taxa de examinare la faţa locului şi încă:  
- 22 Lei/zi/adult şi copil peste 14 ani,
- 11 Lei/zi/copil 7 - 14 ani
- gratuit copil până în 7 ani
Tratamentul consta în 3 proceduri/zi/persoană şi se efectuează de Luni până Vineri
Facilităţi copii cazaţi cu 1 adult:  
În camera single: 
- 1 sau 2 copii 0-7 ani gratuit
- 1 copil 7-14 ani achită mic dejun în perioada 01.09-20.12 - 11,20 Lei/zi 
În cameră dublă: 
- 1 copil 0-7 ani gratuit şi 1 copil 7-14 ani - achită tariful de adult
- 1 copil 0-7 ani gratuitate şi 1 copil 14-18 ani - tariful de adult
- 2 copii 7-14 ani fiecare copil achită 50% din tariful de adult
- 1 copil 14-18 ani tarif adult
- 1 copil 7-14 ani achită 57,50 Lei/zi/ pat suplimentar şi 1 copil 14-18 ani achită tariful 
de adult
- 2 copii 14-18 ani 1 copil achită tariful de adult şi al doilea copil tot tariful de adult cu 
pat suplimentar
Facilităţi copii cazaţi cu 2 adulţi:  
- 0-7 ani gratuitate la cazare şi mic dejun şi dacă solicită pat suplimentar achită 57,50 Lei/zi
- 7-14 ani achită 57,50 Lei/zi/pat suplimentar 
- 14-18 ani achită tariful de adult cu pat suplimentar.

Sejur minim 5 nopţi

Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

Tip Cameră 15.04-15.05

Dublă 83,95 

Apartament 100,63 

Single 125,35 
Servicii incluse:  micul dejun, parcare, internet wifi sau prin cablu, taxe locale.
Servicii opţionale: 
- supliment demipensiune: 33 Lei/zi/adult şi copil peste 14 ani şi 16,50 Lei/zi/copil 0-14 ani
- supliment pensiune completă: 66 Lei/zi/adult şi copil peste 14 ani şi 33 Lei/zi/copil 
0-14 ani
- tratament balneo Spa se achită OBLIGATORIU taxa de examinare medicală de 27,50 
Lei/sejur/adult şi pentru copil 7 – 14 ani gratuit conform documente asigurat în limita 
fondului disponibil de la CAS Vâlcea, după validare în aplicaţia ŞIUI dacă nu există fon-
duri achită taxa de examinare la faţa locului şi încă:  
- 22 Lei/zi/adult şi copil peste 14 ani,
- 11 Lei/zi/copil 7 - 14 ani
- gratuit copil până în 7 ani
Tratamentul consta în 3 proceduri/zi/persoană şi se efectuează de Luni până Vineri
Facilităţi copii cazaţi cu 1 adult:  
În camera single: 
- 1 sau 2 copii 0-7 ani gratuit
- 1 copil 7-14 ani achită mic dejun în perioada 01.09-20.12 - 11,20 Lei/zi 
În cameră dublă: 
- 1 copil 0-7 ani gratuit şi 1 copil 7-14 ani - achită tariful de adult
- 1 copil 0-7 ani gratuitate şi 1 copil 14-18 ani - tariful de adult
- 2 copii 7-14 ani fiecare copil achită 50% din tariful de adult
- 1 copil 14-18 ani tarif adult
- 1 copil 7-14 ani achită 57,50 Lei/zi/ pat suplimentar şi 1 copil 14-18 ani achită tariful 
de adult
- 2 copii 14-18 ani 1 copil achită tariful de adult şi al doilea copil tot tariful de adult cu 
pat suplimentar
Facilităţi copii cazaţi cu 2 adulţi:  
- 0-7 ani gratuitate la cazare şi mic dejun şi dacă solicită pat suplimentar achită 57,50 Lei/zi
- 7-14 ani achită 57,50 Lei/zi/pat suplimentar 
- 14-18 ani achită tariful de adult cu pat suplimentar.

Sejur minim 5 nopţi

Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

Tip Cameră 16.05-31.08

Dublă 96,60 

Apartament 116,15 

Single 144,90 
Servicii incluse:  micul dejun, parcare, internet wifi sau prin cablu, taxe locale.
Servicii opţionale: 
- supliment demipensiune: 33 Lei/zi/adult şi copil peste 14 ani şi 16,50 Lei/zi/copil 0-14 ani
- supliment pensiune completă: 66 Lei/zi/adult şi copil peste 14 ani şi 33 Lei/zi/copil 
0-14 ani
- tratament balneo Spa se achită OBLIGATORIU taxa de examinare medicală de 27,50 
Lei/sejur/adult şi pentru copil 7 – 14 ani gratuit conform documente asigurat în limita 
fondului disponibil de la CAS Vâlcea, după validare în aplicaţia ŞIUI dacă nu există fon-
duri achită taxa de examinare la faţa locului şi încă:  
- 22 Lei/zi/adult şi copil peste 14 ani,
- 11 Lei/zi/copil 7 - 14 ani
- gratuit copil până în 7 ani
Tratamentul consta în 3 proceduri/zi/persoană şi se efectuează de Luni până Vineri
Facilităţi copii cazaţi cu 1 adult:  
În camera single: 
- 1 sau 2 copii 0-7 ani gratuit
- 1 copil 7-14 ani achită mic dejun în perioada 01.09-20.12 - 11,20 Lei/zi 
În cameră dublă: 
- 1 copil 0-7 ani gratuit şi 1 copil 7-14 ani - achită tariful de adult
- 1 copil 0-7 ani gratuitate şi 1 copil 14-18 ani - tariful de adult
- 2 copii 7-14 ani fiecare copil achită 50% din tariful de adult
- 1 copil 14-18 ani tarif adult
- 1 copil 7-14 ani achită 57,50 Lei/zi/ pat suplimentar şi 1 copil 14-18 ani achită tariful 
de adult
- 2 copii 14-18 ani 1 copil achită tariful de adult şi al doilea copil tot tariful de adult cu 
pat suplimentar
Facilităţi copii cazaţi cu 2 adulţi:  
- 0-7 ani gratuitate la cazare şi mic dejun şi dacă solicită pat suplimentar achită 57,50 Lei/zi
- 7-14 ani achită 57,50 Lei/zi/pat suplimentar 
- 14-18 ani achită tariful de adult cu pat suplimentar.
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BĂILE GOVORA ****      
HOTEL PALACE

Dotări generale: restaurant 176 lo-
curi, parcare proprie, internet, lift, 2 
săli de conferință - 1 sala de 60 locuri 
şi 1 sala de 40 locuri. 
Dotări camere: aer condiţionat, TV, 

minibar, baie cu duș, internet, uscător 
de păr, detectoare de fum şi incendii. 
Număr total camere: 132 din care 
19 single-12 camere clasificate la 
4* şi 7 camere clasificate la 3*, 108 

duble - 91 camere clasificate la 4* şi 
17 camere clasificate la 3*, 5 garso-
niere - 3 garsoniere clasificate la 4* şi 
2 garsoniere clasificate la 3*, 1 salon 
business. Pentru sejururile de cura 
balneară, în baza de tratament se 
prezintă următoarele documente: bi-
let de trimitere de la medicul de fami-
lie sau specialist, adeverinţa salariat/ 
cupon pensie, copie act identitate. 
În cazul neprezentării acestor docu-
mente se va achita diferenţa pentru 
serviciul tratament. 

Fitness/Wellness/Sport: bază trata-
ment, sală fitness, saună, 1 solar.
Tratament: profil terapeutic - reuma-
tismal, respirator; factori terapeutici 
naturali: ape minerale clorurosodice 
sulfuroase, ape clorurosodice iodura-
te/ bromurate; izvoare crenoterapie; 
indicaţii tratament balnear: afecţiuni 
ORL; afecţiuni respiratorii; afecţiuni 
ale aparatului locomotor; boli asocia-
te; proceduri de tratament: împache-
tări cu nămol, gimnastică medicală, 
buvete pentru cura internă.

Sejur 1-4 nopţi

Prețuri recomandate
în Lei/zi/persoană

Tip Cameră 05.01-15.05

Dublă / twin 3* 132,16 

Single 3* 201,60 

Apartament 3* 156,80 

Dublă / twin 4* 154,00 

Single 4* 239,68 

Apartament 4* 182,56 

Sejur minim 5 nopţi

Prețuri recomandate
în Lei/zi/persoană

Tip Cameră 05.01-15.05

Dublă / twin 3* 106,38

Single 3* 161,00

Apartament 3* 126,50

Dublă / twin 4* 123,05

Single 4* 190,90

Apartament 4* 146,05

Servicii incluse:   micul dejun, acces la 
SPA (piscine, jacuzzi, saune) şi sală de 
fitness (conform programului bazei de 
tratament), parcare, internet wifi sau prin 
cablu, taxe locale.

Servicii incluse:   micul dejun, acces la 
SPA (piscine, jacuzzi, saune) şi sala de 
fitness (conform programului bazei de 
tratament), parcare, internet wifi sau prin 
cablu, taxe locale.
Servicii opţionale: 
- supliment demipensiune: 44 Lei/zi/adult şi 
copil peste 14 ani şi 22 Lei/zi/copil 0-14 ani

Servicii opţionale: 
- supliment demipensiune: 44 Lei/zi/adult 
şi copil peste 14 ani şi 22 Lei/zi/copil 0-14 
ani
- supliment pensiune completă: 88 Lei/
zi/adult şi copil peste 14 ani şi 44 Lei/zi/
copil 0-14 ani
Facilităţi copii cazaţi cu 1 adult: 
În camera single: 
- 1 sau 2 copii 0-4 ani gratuit, fără pat su-
plimentar
- 1 sau 2 copii 4-7 ani achită mic dejun 
- 33,60 Lei/zi/copil
În cameră dublă: 
- 1 copil 0-4 ani gratuit şi 1 copil 4-7 ani - 
achită tariful de adult
- 1 copil 0-4 ani gratuit şi 1 copil 7-14 ani 
-  achită tariful de adult
- 1 copil 0-4 ani gratuit şi 1 copil 14-18 ani 
-  achită tariful de adult
- 1 copil 4-7 ani achită mic dejun - 33.60 
Lei/zi şi 1 copil 7-14 ani – achită tarif 

adult
-  1 copil 4-7 ani achită mic dejun - 33.60 Lei/
zi şi 1 copil 14-18  ani – achită tarif adult
- 1 copil 7-14 ani achită 67,20 Lei/zi/ pat 
suplimentar şi 1 copil 14-18 ani achită ta-
riful de adult
- 2 copii 7-14 ani: primul achită tariful de 
adult, al doilea copil achită 67,20 Lei/zi/ 
pat suplimentar
- 2 copii 14-18 ani: primul copil achită tari-
ful de adult şi al doilea copil tot tariful de 
adult cu pat suplimentar
Facilităţi copii cazaţi cu 2 adulţi: 
- 1 sau 2 copii 0-4 ani gratuitate la cazare 
şi mic dejun şi dacă solicită pat suplimen-
tar achită 67,20 Lei/zi
- 1 sau 2 copii 4-7 ani gratuitate la cazare 
şi achită fiecare micul dejun 33,60 Lei/
zi/. Dacă solicită pat suplimentar achi-
tă 67,20 Lei/zi
- 1 sau 2 copii 7-14 ani: primul achită pat 
suplimentar achită 67,20 Lei/zi; amândoi 

achită pat suplimentar achită 67,20 Lei/zi 
şi vor primi 1 singur pat suplimentar
- 1 sau 2 copii 14-18 ani: primul achită tarif 
de adult cu acordare de pat suplimentar, iar 
dacă sunt 2 copii vor fi 2 camere duble
- 1 copil 0-4 ani gratuit şi 1 copil 4-7 ani 
achită mic dejun 33,60 Lei/zi/, opţional 
pat suplimentar 67,20 Lei/zi
- 1 copil 0-4 ani  gratuit  şi 1 copil 7-14 ani  
achită pat suplimentar 67,20 Lei/zi
-  1 copil 0-4 ani  gratuit  şi 1 copil 14-18 
ani  achită tarif adult cu pat suplimentar
- 1 copil 4-7 ani achită mic dejun 33,60 
Lei/zi şi 1 copil 7-14 ani achită pat supli-
mentar 67,20 Lei/zi
- 1 copil 4-7 ani achită mic dejun 33,60 
Lei/zi şi 1 copil 14-18 ani achită tarif adult 
cu pat suplimentar
- 1 copil 7-14 ani şi 1 copil 14-18 = sunt 2 
camere duble

- supliment pensiune completă: 88 Lei/
zi/adult şi copil peste 14 ani şi 44 Lei/zi/
copil 0-14 ani
-  tratament balneo Spa  se achită  OBLI-
GATORIU taxa de examinare medicală de 
27,50 Lei/sejur/persoană peste 7 ani şi 
încă:  
- 44,00 Lei/zi/adult şi copil peste 14 ani,
- 11,00 Lei/zi/copil 7 - 14 ani
- gratuit copil până în 7 ani
Tratamentul  constă în 3 proceduri/zi/
persoană şi  se efectuează de Luni până 
Vineri
Facilităţi copii cazaţi cu 1 adult: 
În camera single: 
- 1 sau 2 copii 0-4 ani gratuit, fără pat su-
plimentar
- 1 sau 2 copii 4-7 ani achită mic dejun 
- 34,50 Lei/zi/copil
În cameră dublă: 
- 1 copil 0-4 ani gratuit şi 1 copil 4-7 ani - 
achită tariful de adult
- 1 copil 0-4 ani gratuit şi 1 copil 7-14 ani 
-  achită tariful de adult

- 1 copil 0-4 ani gratuit şi 1 copil 14-18 ani 
-  achită tariful de adult
- 1 copil 4-7 ani achită mic dejun - 34.50 
Lei/zi şi 1 copil 7-14 ani – achită tarif 
adult
-  1 copil 4-7 ani achită mic dejun - 34.50 
Lei/zi şi 1 copil 14-18   ani – achită tarif 
adult
- 1 copil 7-14 ani achită 69,00 Lei/zi/ pat 
suplimentar şi 1 copil 14-18 ani achită ta-
riful de adult
- 2 copii 7-14 ani: primul achită tariful de 
adult, al doilea copil achită 69,00 Lei/zi/ 
pat suplimentar
- 2 copii 14-18 ani: primul copil achită tari-
ful de adult şi al doilea copil tot tariful de 
adult cu pat suplimentar
Facilităţi copii cazaţi cu 2 adulţi: 
- 1 sau 2 copii 0-4 ani gratuitate la cazare 
şi mic dejun şi dacă solicită pat suplimen-
tar achită 69,00 Lei/zi
- 1 sau 2 copii 4-7 ani gratuitate la cazare 
şi achită fiecare micul dejun 34,50 Lei/
zi/. Dacă solicită pat suplimentar achi-

tă 69,00 Lei/zi
- 1 sau 2 copii 7-14 ani: primul achită pat 
suplimentar achită 69,00 Lei/zi; amândoi 
achită pat suplimentar achită 69,00 Lei/zi 
şi vor primi 1 singur pat suplimentar
- 1 sau 2 copii 14-18 ani: primul achită ta-
rif de adult cu acordare de pat suplimen-
tar, iar dacă sunt 2 copii vor fi 2 camere 
duble
- 1 copil 0-4 ani gratuit şi 1 copil 4-7 ani 
achită mic dejun 34,50 Lei/zi/, opţional 
pat suplimentar 69,00 Lei/zi
- 1 copil 0-4 ani  gratuit  şi 1 copil 7-14 ani  
achită pat suplimentar 69,00 Lei/zi
-  1 copil 0-4 ani  gratuit  şi 1 copil 14-18 
ani  achită tarif adult cu pat suplimentar
- 1 copil 4-7 ani achită mic dejun 34,50 
Lei/zi şi 1 copil 7-14 ani achită pat supli-
mentar 69,00 Lei/zi
- 1 copil 4-7 ani achită  mic dejun 34,50 
Lei/zi şi 1 copil 14-18 ani achită tarif adult 
cu pat suplimentar
- 1 copil 7-14 ani şi 1 copil 14-18 = sunt 2 
camere duble
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Sejur 1-4 nopţi

Prețuri recomandate
în Lei/zi/persoană

Tip Cameră 01.09-31.12

Dublă / twin 3* 132,16 

Single 3* 201,60 

Apartament 3* 156,80 

Dublă / twin 4* 154,00 

Single 4* 239,68 

Apartament 4* 182,56 

Servicii incluse:  micul dejun, acces la SPA 
(piscine, jacuzzi, saune) şi sala de fitness 
(conform programului bazei de tratament), 
parcare, internet wifi sau prin cablu, taxe 
locale.

Servicii opţionale: 
- supliment demipensiune: 44 Lei/zi/adult şi 
copil peste 14 ani şi 22 Lei/zi/copil 0-14 ani
- supliment pensiune completă: 88 Lei/zi/
adult şi copil peste 14 ani şi 44 Lei/zi/copil 
0-14 ani
Facilităţi copii cazaţi cu 1 adult: 
În camera single: 
- 1 sau 2 copii 0-4 ani gratuit, fără pat su-
plimentar
- 1 sau 2 copii 4-7 ani achită mic dejun 
- 33,60 Lei/zi/copil
În cameră dublă: 
- 1 copil 0-4 ani gratuit şi 1 copil 4-7 ani - 
achită tariful de adult
- 1 copil 0-4 ani gratuit şi 1 copil 7-14 ani -  
achită tariful de adult
- 1 copil 0-4 ani gratuit şi 1 copil 14-18 ani 
-  achită tariful de adult
- 1 copil 4-7 ani achită mic dejun - 33,60 Lei/
zi şi 1 copil 7-14 ani – achită tarif adult

-  1 copil 4-7 ani achită mic dejun - 33,60 Lei/
zi şi 1 copil 14-18  ani – achită tarif adult
- 1 copil 7-14 ani achită 67,20 Lei/zi/ pat su-
plimentar şi 1 copil 14-18 ani achită tariful 
de adult
- 2 copii 7-14 ani: primul achită tariful de 
adult, al doilea copil achită 67,20 Lei/zi/ pat 
suplimentar
- 2 copii 14-18 ani: primul copil achită tariful 
de adult şi al doilea copil tot tariful de adult 
cu pat suplimentar
Facilităţi copii cazaţi cu 2 adulţi: 
- 1 sau 2 copii 0-4 ani gratuitate la cazare 
şi mic dejun şi dacă solicită pat suplimentar 
achită 67,20 Lei/zi
- 1 sau 2 copii 4-7 ani gratuitate la cazare 
şi achită fiecare micul dejun 33,60 Lei/zi/. 
Dacă solicită pat suplimentar achită 67,20 
Lei/zi
- 1 sau 2 copii 7-14 ani: primul achită pat 
suplimentar achită 67,20 Lei/zi; amândoi 

achită pat suplimentar achită 67,20 Lei/zi şi 
vor primi 1 singur pat suplimentar
- 1 sau 2 copii 14-18 ani: primul achită tarif 
de adult cu acordare de pat suplimentar, iar 
dacă sunt 2 copii vor fi 2 camere duble
- 1 copil 0-4 ani gratuit şi 1 copil 4-7 ani 
achită mic dejun 33,60 Lei/zi/, opţional pat 
suplimentar 67,20 Lei/zi
- 1 copil 0-4 ani  gratuit  şi 1 copil 7-14 ani  
achită pat suplimentar 67,20 Lei/zi
-  1 copil 0-4 ani  gratuit  şi 1 copil 14-18 ani  
achită tarif adult cu pat suplimentar
- 1 copil 4-7 ani achită mic dejun 33,60 Lei/
zi şi 1 copil 7-14 ani achită pat suplimentar 
67,20 Lei/zi
- 1 copil 4-7 ani achită mic dejun 33,60 Lei/
zi şi 1 copil 14-18 ani achită tarif adult cu pat 
suplimentar
- 1 copil 7-14 ani şi 1 copil 14-18 = sunt 2 
camere duble

Sejur 1-4 nopţi

Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

Tip Cameră 16.05-31.08

Dublă / twin 3* 156,75

Single 3* 243,96

Apartament 3* 185,82

Dublă / twin 4* 181,26

Single 4* 282,72

Apartament 4* 214,89
Servicii incluse:  micul dejun, acces la SPA (piscine, jacuzzi, saune) şi sala de fitness (con-
form programului bazei de tratament), parcare, internet wifi sau prin cablu, taxe locale.
Servicii opţionale: 
- supliment demipensiune: 44 Lei/zi/adult şi copil peste 14 ani şi 22 Lei/zi/copil 0-14 ani
- supliment pensiune completă: 88 Lei/zi/adult şi copil peste 14 ani şi 44 Lei/zi/copil 0-14 ani
Facilităţi copii cazaţi cu 1 adult: 
În camera single: 
- 1 sau 2 copii 0-4 ani gratuit, fără pat suplimentar
- 1 sau 2 copii 4-7 ani achită mic dejun - 34,20 Lei/zi/copil
În cameră dublă: 
- 1 copil 0-4 ani gratuit şi 1 copil 4-7 ani - achită tariful de adult
- 1 copil 0-4 ani gratuit şi 1 copil 7-14 ani -  achită tariful de adult

- 1 copil 0-4 ani gratuit şi 1 copil 14-18 ani -  achită tariful de adult
- 1 copil 4-7 ani achită mic dejun - 34.20 Lei/zi şi 1 copil 7-14 ani – achită tarif adult
-  1 copil 4-7 ani achită mic dejun - 34.20 Lei/zi şi 1 copil 14-18  ani – achită tarif adult
- 1 copil 7-14 ani achită 68,40 Lei/zi/ pat suplimentar şi 1 copil 14-18 ani achită tariful de adult
- 2 copii 7-14 ani: primul achită tariful de adult, al doilea copil achită 68,40 Lei/zi/ pat supli-
mentar
- 2 copii 14-18 ani: primul copil achită tariful de adult şi al doilea copil tot tariful de adult cu 
pat suplimentar
Facilităţi copii cazaţi cu 2 adulţi: 
- 1 sau 2 copii 0-4 ani gratuitate la cazare şi mic dejun şi dacă solicită pat suplimentar achită 
68,40 Lei/zi
- 1 sau 2 copii 4-7 ani gratuitate la cazare şi achită fiecare micul dejun 33,60 Lei/zi/. Dacă 
solicită pat suplimentar achită 68,40 Lei/zi
- 1 sau 2 copii 7-14 ani: primul achită pat suplimentar achită 68,40 Lei/zi; amândoi achită pat 
suplimentar achită 68,40 Lei/zi şi vor primi 1 singur pat suplimentar
- 1 sau 2 copii 14-18 ani: primul achită tarif de adult cu acordare de pat suplimentar, iar dacă 
sunt 2 copii vor fi 2 camere duble
- 1 copil 0-4 ani gratuit şi 1 copil 4-7 ani achită mic dejun 34,20 Lei/zi/, opţional pat suplimen-
tar 68,40 Lei/zi
- 1 copil 0-4 ani  gratuit  şi 1 copil 7-14 ani  achită pat suplimentar 68,40 Lei/zi
-  1 copil 0-4 ani  gratuit  şi 1 copil 14-18 ani  achită tarif adult cu pat suplimentar
- 1 copil 4-7 ani achită mic dejun 34,20 Lei/zi şi 1 copil 7-14 ani achită pat suplimentar 68,40 
Lei/zi
- 1 copil 4-7 ani achită mic dejun 34,20 Lei/zi şi 1 copil 14-18 ani achită tarif adult cu pat 
suplimentar
- 1 copil 7-14 ani şi 1 copil 14-18 = sunt 2 camere duble

Sejur minim 5 nopţi

Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

Tip Cameră 16.05-31.08

Loc in camera Dublă / twin 3* 123,05 

Single 3* 190,90 

Apartament 3* 146,05 

Dublă / twin 4* 142,60 

Single 4* 220,80 

Apartament 4* 166,75 
Servicii incluse:  micul dejun, acces la SPA (piscine, jacuzzi, saune) şi sala de fitness (con-
form programului bazei de tratament), parcare, internet wifi sau prin cablu, taxe locale.
Servicii opţionale: 
- supliment demipensiune: 44 Lei/zi/adult şi copil peste 14 ani şi 22 Lei/zi/copil 0-14 ani
- supliment pensiune completă: 88 Lei/zi/adult şi copil peste 14 ani şi 44 Lei/zi/copil 0-14 ani
- tratament balneo Spa se achită OBLIGATORIU taxa de examinare medicală de 27,50 Lei/
sejur/persoană peste 7 ani şi încă:  
- 44,00 Lei/zi/adult şi copil peste 14 ani,
- 11,00 Lei/zi/copil 7 - 14 ani
- gratuit copil până în 7 ani
Tratamentul constă în 3 proceduri/zi/persoană şi se efectuează de Luni până Vineri
Facilităţi copii cazaţi cu 1 adult: 
În camera single: 
- 1 sau 2 copii 0-4 ani gratuit, fără pat suplimentar
- 1 sau 2 copii 4-7 ani achită mic dejun - 34,50 Lei/zi/copil

În cameră dublă: 
- 1 copil 0-4 ani gratuit şi 1 copil 4-7 ani - achită tariful de adult
- 1 copil 0-4 ani gratuit şi 1 copil 7-14 ani -  achită tariful de adult
- 1 copil 0-4 ani gratuit şi 1 copil 14-18 ani -  achită tariful de adult
- 1 copil 4-7 ani achită mic dejun - 34.50 Lei/zi şi 1 copil 7-14 ani – achită tarif adult
-  1 copil 4-7 ani achită mic dejun - 34.50 Lei/zi şi 1 copil 14-18  ani – achită tarif adult
- 1 copil 7-14 ani achită 69,00 Lei/zi/ pat suplimentar şi 1 copil 14-18 ani achită tariful de adult
- 2 copii 7-14 ani: primul achită tariful de adult, al doilea copil achită 69,00 Lei/zi/ pat supli-
mentar
- 2 copii 14-18 ani: primul copil achită tariful de adult şi al doilea copil tot tariful de adult cu 
pat suplimentar
Facilităţi copii cazaţi cu 2 adulţi: 
- 1 sau 2 copii 0-4 ani gratuitate la cazare şi mic dejun şi dacă solicită pat suplimentar achită 
69,00 Lei/zi
- 1 sau 2 copii 4-7 ani gratuitate la cazare şi achită fiecare micul dejun 34,50 Lei/zi/. Dacă 
solicită pat suplimentar achită 69,00 Lei/zi
- 1 sau 2 copii 7-14 ani: primul achită pat suplimentar achită 69,00 Lei/zi; amândoi achită pat 
suplimentar achită 69,00 Lei/zi şi vor primi 1 singur pat suplimentar
- 1 sau 2 copii 14-18 ani: primul achită tarif de adult cu acordare de pat suplimentar, iar dacă 
sunt 2 copii vor fi 2 camere duble
- 1 copil 0-4 ani gratuit şi 1 copil 4-7 ani achită mic dejun 34,50 Lei/zi/, opţional pat suplimen-
tar 69,00 Lei/zi
- 1 copil 0-4 ani  gratuit  şi 1 copil 7-14 ani  achită pat suplimentar 69,00 Lei/zi
-  1 copil 0-4 ani  gratuit  şi 1 copil 14-18 ani  achită tarif adult cu pat suplimentar
- 1 copil 4-7 ani achită mic dejun 34,50 Lei/zi şi 1 copil 7-14 ani achită pat suplimentar 69,00 
Lei/zi
- 1 copil 4-7 ani achită mic dejun 34,50 Lei/zi şi 1 copil 14-18 ani achită tarif adult cu pat 
suplimentar
- 1 copil 7-14 ani şi 1 copil 14-18 = sunt 2 camere duble
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Sejur minim 5 nopţi

Prețuri recomandate
în Lei/zi/persoană

Tip Cameră 01.09-31.12

Dublă / twin 3* 106,38

Single 3* 161,00 

Apartament 3* 126,50

Dublă / twin 4* 123,05

Single 4* 190,90 

Apartament 4* 146,05 

Pachet Wellness 5 nopţi

Prețuri recomandate
în Lei/pachet/persoană

Tip Cameră 05.01-15.05
01.09-31.12

Dublă 4* 588,50

Single 4* 913,00

Apartament 4* 698,50

Dublă 3* 509,30

Single 3* 770,00

Apartament 3* 605,00

Servicii incluse:   micul dejun, acces la 
SPA (piscine, jacuzzi, saune) şi sala de 
fitness (conform programului bazei de 
tratament), parcare, internet wifi sau prin 
cablu, taxe locale.
Servicii opţionale: 
- supliment demipensiune: 44 Lei/zi/adult şi 
copil peste 14 ani şi 22 Lei/zi/copil 0-14 ani

- supliment pensiune completă: 88 Lei/
zi/adult şi copil peste 14 ani şi 44 Lei/zi/
copil 0-14 ani
-  tratament balneo Spa  se achită  OBLI-
GATORIU taxa de examinare medicală de 
27,50 Lei/sejur/persoană peste 7 ani şi 
încă:  
- 44,00 Lei/zi/adult şi copil peste 14 ani,
- 11,00 Lei/zi/copil 7 - 14 ani
- gratuit copil până în 7 ani
Tratamentul  constă în 3 proceduri/zi/
persoană şi  se efectuează de Luni până 
Vineri
Facilităţi copii cazaţi cu 1 adult: 
În camera single: 
- 1 sau 2 copii 0-4 ani gratuit, fără pat su-
plimentar
- 1 sau 2 copii 4-7 ani achită mic dejun 
- 34,50 Lei/zi/copil
În cameră dublă: 
- 1 copil 0-4 ani gratuit şi 1 copil 4-7 ani - 
achită tariful de adult
- 1 copil 0-4 ani gratuit şi 1 copil 7-14 ani 
-  achită tariful de adult

- 1 copil 0-4 ani gratuit şi 1 copil 14-18 ani 
-  achită tariful de adult
- 1 copil 4-7 ani achită mic dejun - 34.50 
Lei/zi şi 1 copil 7-14 ani – achită tarif 
adult
-  1 copil 4-7 ani achită mic dejun - 34.50 
Lei/zi şi 1 copil 14-18   ani – achită tarif 
adult
- 1 copil 7-14 ani achită 69,00 Lei/zi/ pat 
suplimentar şi 1 copil 14-18 ani achită ta-
riful de adult
- 2 copii 7-14 ani: primul achită tariful de 
adult, al doilea copil achită 69,00 Lei/zi/ 
pat suplimentar
- 2 copii 14-18 ani: primul copil achită tari-
ful de adult şi al doilea copil tot tariful de 
adult cu pat suplimentar
Facilităţi copii cazaţi cu 2 adulţi: 
- 1 sau 2 copii 0-4 ani gratuitate la cazare 
şi mic dejun şi dacă solicită pat suplimen-
tar achită 69,00 Lei/zi
- 1 sau 2 copii 4-7 ani gratuitate la cazare 
şi achită fiecare micul dejun 34,50 Lei/
zi/. Dacă solicită pat suplimentar achi-

tă 69,00 Lei/zi
- 1 sau 2 copii 7-14 ani: primul achită pat 
suplimentar achită 69,00 Lei/zi; amândoi 
achită pat suplimentar achită 69,00 Lei/zi 
şi vor primi 1 singur pat suplimentar
- 1 sau 2 copii 14-18 ani: primul achită ta-
rif de adult cu acordare de pat suplimen-
tar, iar dacă sunt 2 copii vor fi 2 camere 
duble
- 1 copil 0-4 ani gratuit şi 1 copil 4-7 ani 
achită mic dejun 34,50 Lei/zi/, opţional 
pat suplimentar 69,00 Lei/zi
- 1 copil 0-4 ani  gratuit  şi 1 copil 7-14 ani  
achită pat suplimentar 69,00 Lei/zi
-  1 copil 0-4 ani  gratuit  şi 1 copil 14-18 
ani  achită tarif adult cu pat suplimentar
- 1 copil 4-7 ani achită mic dejun 34,50 
Lei/zi şi 1 copil 7-14 ani achită pat supli-
mentar 69,00 Lei/zi
- 1 copil 4-7 ani achită  mic dejun 34,50 
Lei/zi şi 1 copil 14-18 ani achită tarif adult 
cu pat suplimentar
- 1 copil 7-14 ani şi 1 copil 14-18 = sunt 2 
camere duble

Servicii incluse: 5 nopţi cazare, mic de-
jun, 5 masaje de relaxare (20’), acces ne-
limitat la Centrul Spa (piscine, jacuzzi, sa-
une, duș-shock,knippe), internet, parcare, 
taxe locale. Pentru masaj este necesară 
programare.
Servicii opţionale:  
- supliment demipensiune: 44 Lei/zi/adult şi 
copil peste 14 ani şi 22 Lei/zi/copil 0-14 ani
- supliment pensiune completă: 88 Lei/
zi/adult şi copil peste 14 ani şi 44 Lei/zi/
copil 0-14 ani
Facilităţi copii cazaţi cu 1 adult:  
În camera single: 
- 1 sau 2 copii 0-4 ani gratuit, fără pat su-
plimentar
- 1 sau 2 copii 4-7 ani achită mic dejun - 

33 Lei/zi
În cameră dublă: 
- 1 copil 0-4 ani gratuit şi 1 copil 4-7 ani - 
achită tarif adult
- 1 copil 0-4 ani gratuit şi 1 copil 7-14 ani - 
achită tarif adult
- 1 copil 0-4 ani gratuit şi 1 copil 14-18 ani 
- achită tarif adult
- 1 copil 4-7 ani achită mic dejun - 33 Lei/
zi şi 1 copil 7-14 ani – achită tarif adult
- 1 copil 4-7 ani achită mic dejun - 33 Lei/
zi şi 1 copil 14-18 ani – achită tarif adult
- 1 copil 7-14 ani achită 66 Lei/zi pat su-
plimentar şi 1 copil 14-18 ani achită tarif 
adult
- 2 copii 7-14 ani: primul achită tariful de 
adult, al doilea copil achită 66 Lei/zi/ pat 

suplimentar
- 2 copii 14-18 ani: primul copil achită tari-
ful de adult şi al doilea copil tot tariful de 
adult cu pat suplimentar
Facilităţi copii cazaţi cu 2 adulţi: 
- 1 sau 2 copii 0-4 ani gratuitate la cazare, 
mic dejun şi cura balneo. Dacă solicită pat 
suplimentar achită 66 Lei/zi
- 1 sau 2 copii 4-7 ani gratuitate la cazare 
şi cura balneo. Se va achita micul dejun 
33 Lei/zi/copil. Dacă solicită pat supli-
mentar achită 66 Lei/zi
- 1 sau 2 copii 7-14 ani: primul achită pat 
suplimentar achită 66 Lei/zi; amândoi 
achită pat suplimentar achită 66 Lei/zi şi 
vor primi 1 singur pat suplimentar

Pachet Wellness Week-end 2 nopţi

Prețuri recomandate în Lei/pachet/persoană

Tip Cameră 05.01-15.05
01.09-31.12

Dublă 4* 301,40

Single 4* 431,20

Apartament 4* 345,40

Dublă 3* 269,50

Single 3* 374,00

Apartament 3* 308,00
Servicii incluse: 2 nopţi cazare, mic dejun, prânz sau cină fișă cont (30 Lei/zi/persoană), 
acces nelimitat la Centrul Spa (piscine, jacuzzi, saune, duș-shock, knippe), internet, parcare, 
taxe locale. Condiţie: check-in Vineri.
Facilităţi copii cazaţi cu 1 adult:  
În camera single: 
- 1 sau 2 copii 0-4 ani gratuit, fără pat suplimentar
- 1 sau 2 copii 4-7 ani achită mic dejun - 33 Lei/zi
În cameră dublă: 
- 1 copil 0-4 ani gratuit şi 1 copil 4-7 ani - achită tarif adult
- 1 copil 0-4 ani gratuit şi 1 copil 7-14 ani - achită tarif adult
- 1 copil 0-4 ani gratuit şi 1 copil 14-18 ani - achită tarif adult
- 1 copil 4-7 ani achită mic dejun - 33 Lei/zi şi 1 copil 7-14 ani – achită tarif adult
- 1 copil 4-7 ani achită mic dejun - 33 Lei/zi şi 1 copil 14-18 ani – achită tarif adult
- 1 copil 7-14 ani achită 66 Lei/zi pat suplimentar şi 1 copil 14-18 ani achită tarif adult
- 2 copii 7-14 ani: primul achită tariful de adult, al doilea copil achită 66 Lei/zi/ pat suplimentar
- 2 copii 14-18 ani: primul copil achită tariful de adult şi al doilea copil tot tariful de adult cu 
pat suplimentar
Facilităţi copii cazaţi cu 2 adulţi: 
- 1 sau 2 copii 0-4 ani gratuitate la cazare, mic dejun şi cura balneo. Dacă solicită pat supli-
mentar achită 66 Lei/zi
- 1 sau 2 copii 4-7 ani gratuitate la cazare şi cura balneo. Se va achita micul dejun 33 Lei/zi/
copil. Dacă solicită pat suplimentar achită 66 Lei/zi
- 1 sau 2 copii 7-14 ani: primul achită pat suplimentar achită 66 Lei/zi; amândoi achită pat 
suplimentar achită 66 Lei/zi şi vor primi 1 singur pat suplimentar

Pachet Wellness Week-end 2 nopţi

Prețuri recomandate în Lei/pachet/persoană

Tip Cameră 16.05-31.08

Dublă 4* 338,80

Single 4* 488,40

Apartament 4* 388,30

Dublă 3* 301,40

Single 3* 431,20

Apartament 3* 345,40
Servicii incluse: 2 nopţi cazare, mic dejun, prânz sau cină fișă cont (30 Lei/zi/persoană), 
acces nelimitat la Centrul Spa (piscine, jacuzzi, saune, duș-shock, knippe), internet, parcare, 
taxe locale. Condiţie: check-in Vineri.
Facilităţi copii cazaţi cu 1 adult:  
În camera single: 
- 1 sau 2 copii 0-4 ani gratuit, fără pat suplimentar
- 1 sau 2 copii 4-7 ani achită mic dejun - 33 Lei/zi
În cameră dublă: 
- 1 copil 0-4 ani gratuit şi 1 copil 4-7 ani - achită tarif adult
- 1 copil 0-4 ani gratuit şi 1 copil 7-14 ani - achită tarif adult
- 1 copil 0-4 ani gratuit şi 1 copil 14-18 ani - achită tarif adult
- 1 copil 4-7 ani achită mic dejun - 33 Lei/zi şi 1 copil 7-14 ani – achită tarif adult
- 1 copil 4-7 ani achită mic dejun - 33 Lei/zi şi 1 copil 14-18 ani – achită tarif adult
- 1 copil 7-14 ani achită 66 Lei/zi pat suplimentar şi 1 copil 14-18 ani achită tarif adult
- 2 copii 7-14 ani: primul achită tariful de adult, al doilea copil achită 66 Lei/zi/ pat suplimentar
- 2 copii 14-18 ani: primul copil achită tariful de adult şi al doilea copil tot tariful de adult cu 
pat suplimentar
Facilităţi copii cazaţi cu 2 adulţi: 
- 1 sau 2 copii 0-4 ani gratuitate la cazare, mic dejun şi cura balneo. Dacă solicită pat supli-
mentar achită 66 Lei/zi
- 1 sau 2 copii 4-7 ani gratuitate la cazare şi cura balneo. Se va achita micul dejun 33 Lei/zi/
copil. Dacă solicită pat suplimentar achită 66 Lei/zi
- 1 sau 2 copii 7-14 ani: primul achită pat suplimentar achită 66 Lei/zi; amândoi achită pat 
suplimentar achită 66 Lei/zi şi vor primi 1 singur pat suplimentar
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Prețuri recomandate
în Lei/pachet/persoană

Tip Cameră 16.05-31.08

Dublă 4* 682,00

Single 4* 1056,00

Apartament 4* 806,30

Dublă 3* 588,50

Single 3* 913,00

Apartament 3* 698,50

Pachet Balneo Spa 5 nopţi

Prețuri recomandate
în Lei/pachet/persoană

Tip Cameră 05.01-15.05
01.09-31.12

Dublă 4* 784,30

Single 4* 1072,50

Apartament 4* 880,00

Dublă 3* 712,80

Single 3* 946,00

Apartament 3* 797,50

Pachet Balneo Spa 12 nopţi

Prețuri recomandate
în Lei/pachet/persoană

Tip Cameră 05.01-15.05
01.09-31.12

Dublă 4* 1695,10

Single 4* 2341,90

Apartament 4* 1919,50

Dublă 3* 1523,50

Single 3* 2051,50

Apartament 3* 1721,50

Pachet Balneo Spa 5 nopţi

Prețuri recomandate
în Lei/pachet/persoană

Tip Cameră 16.05-31.08

Dublă 4* 866,80

Single 4* 1204,50

Apartament 4* 979,00

Dublă 3* 784,30

Single 3* 1072,50

Apartament 3* 880,00

Servicii incluse: 5 nopţi cazare, mic de-
jun, 5 masaje de relaxare (20’), acces neli-
mitat la Centrul Spa (piscine, jacuzzi, sau-
ne, duș - shock, knippe), internet, parcare, 
taxe locale. Pentru masaj este necesară 
programare.
Servicii opţionale:  
- supliment demipensiune: 44 Lei/zi/adult 
şi copil peste 14 ani şi 22 Lei/zi/copil 0-14 
ani
- supliment pensiune completă: 88 Lei/
zi/adult şi copil peste 14 ani şi 44 Lei/zi/
copil 0-14 ani
Facilităţi copii cazaţi cu 1 adult:  
În camera single: 
- 1 sau 2 copii 0-4 ani gratuit, fără pat su-
plimentar

- 1 sau 2 copii 4-7 ani achită mic dejun - 
33 Lei/zi
În cameră dublă: 
- 1 copil 0-4 ani gratuit şi 1 copil 4-7 ani - 
achită tarif adult
- 1 copil 0-4 ani gratuit şi 1 copil 7-14 ani - 
achită tarif adult
- 1 copil 0-4 ani gratuit şi 1 copil 14-18 ani 
- achită tarif adult
- 1 copil 4-7 ani achită mic dejun - 33 Lei/
zi şi 1 copil 7-14 ani – achită tarif adult
- 1 copil 4-7 ani achită mic dejun - 33 Lei/
zi şi 1 copil 14-18 ani – achită tarif adult
- 1 copil 7-14 ani achită 66 Lei/zi pat su-
plimentar şi 1 copil 14-18 ani achită tarif 
adult
- 2 copii 7-14 ani: primul achită tariful de 

adult, al doilea copil achită 66 Lei/zi/ pat 
suplimentar
- 2 copii 14-18 ani: primul copil achită tari-
ful de adult şi al doilea copil tot tariful de 
adult cu pat suplimentar
Facilităţi copii cazaţi cu 2 adulţi: 
- 1 sau 2 copii 0-4 ani gratuitate la cazare, 
mic dejun şi cura balneo. Dacă solicită pat 
suplimentar achită 66 Lei/zi
- 1 sau 2 copii 4-7 ani gratuitate la cazare 
şi cura balneo. Se va achita micul dejun 
33 Lei/zi/copil. Dacă solicită pat supli-
mentar achită 66 Lei/zi
- 1 sau 2 copii 7-14 ani: primul achită pat 
suplimentar achită 66 Lei/zi; amândoi 
achită pat suplimentar achită 66 Lei/zi şi 
vor primi 1 singur pat suplimentar

Servicii incluse: 5 nopţi cazare (sosire 
duminică, plecare vineri), mic dejun, exa-
men de specialitate, cura balneo-spa 5 
zile, acces nelimitat la centrul Spa (pis-
cine, jacuzzi, saune, duș-shock, knippe), 
sala de fitness, parcare, tva şi taxa locală.
Servicii opţionale:  
- supliment demipensiune: 44 Lei/zi/adult 
şi copil peste 14 ani şi 22 Lei/zi/copil 0-14 
ani
- supliment pensiune completă: 88 Lei/
zi/adult şi copil peste 14 ani şi 44 Lei/zi/
copil 0-14 ani
Facilităţi copii cazaţi cu 1 adult:  
În camera single: 
- 1 sau 2 copii 0-4 ani gratuit, fără pat su-
plimentar

- 1 sau 2 copii 4-7 ani achită mic dejun - 
33 Lei/zi
În cameră dublă: 
- 1 copil 0-4 ani gratuit şi 1 copil 4-7 ani - 
achită tarif adult
- 1 copil 0-4 ani gratuit şi 1 copil 7-14 ani - 
achită tarif adult
- 1 copil 0-4 ani gratuit şi 1 copil 14-18 ani 
- achită tarif adult
- 1 copil 4-7 ani achită mic dejun - 33 Lei/
zi şi 1 copil 7-14 ani – achită tarif adult
- 1 copil 4-7 ani achită mic dejun - 33 Lei/
zi şi 1 copil 14-18 ani – achită tarif adult
- 1 copil 7-14 ani achită 66 Lei/zi pat su-
plimentar şi 1 copil 14-18 ani achită tarif 
adult
- 2 copii 7-14 ani: primul achită tariful de 

adult, al doilea copil achită 66 Lei/zi/ pat 
suplimentar
- 2 copii 14-18 ani: primul copil achită tari-
ful de adult şi al doilea copil tot tariful de 
adult cu pat suplimentar
Facilităţi copii cazaţi cu 2 adulţi: 
- 1 sau 2 copii 0-4 ani gratuitate la cazare, 
mic dejun şi cura balneo. Dacă solicită pat 
suplimentar achită 66 Lei/zi
- 1 sau 2 copii 4-7 ani gratuitate la cazare 
şi cura balneo. Se va achita micul dejun 
33 Lei/zi/copil. Dacă solicită pat supli-
mentar achită 66 Lei/zi
- 1 sau 2 copii 7-14 ani: primul achită pat 
suplimentar achită 66 Lei/zi; amândoi 
achită pat suplimentar achită 66 Lei/zi şi 
vor primi 1 singur pat suplimentar

Servicii incluse: 12 nopţi cazare (sosire 
duminică, plecare vineri), mic dejun, exa-
men de specialitate, cura balneo-spa 10 
zile, acces nelimitat la centrul Spa (pis-
cine, jacuzzi, saune, duș-shock, knippe), 
sala de fitness, parcare, tva şi taxa locală.
Servicii opţionale:  
- supliment demipensiune: 44 Lei/zi/adult 
şi copil peste 14 ani şi 22 Lei/zi/copil 0-14 
ani
- supliment pensiune completă: 88 Lei/
zi/adult şi copil peste 14 ani şi 44 Lei/zi/
copil 0-14 ani
Facilităţi copii cazaţi cu 1 adult:  
În camera single: 
- 1 sau 2 copii 0-4 ani gratuit, fără pat su-
plimentar

- 1 sau 2 copii 4-7 ani achită mic dejun - 
33 Lei/zi
În cameră dublă: 
- 1 copil 0-4 ani gratuit şi 1 copil 4-7 ani - 
achită tarif adult
- 1 copil 0-4 ani gratuit şi 1 copil 7-14 ani - 
achită tarif adult
- 1 copil 0-4 ani gratuit şi 1 copil 14-18 ani 
- achită tarif adult
- 1 copil 4-7 ani achită mic dejun - 33 Lei/
zi şi 1 copil 7-14 ani – achită tarif adult
- 1 copil 4-7 ani achită mic dejun - 33 Lei/
zi şi 1 copil 14-18 ani – achită tarif adult
- 1 copil 7-14 ani achită 66 Lei/zi pat su-
plimentar şi 1 copil 14-18 ani achită tarif 
adult
- 2 copii 7-14 ani: primul achită tariful de 

adult, al doilea copil achită 66 Lei/zi/ pat 
suplimentar
- 2 copii 14-18 ani: primul copil achită tari-
ful de adult şi al doilea copil tot tariful de 
adult cu pat suplimentar
Facilităţi copii cazaţi cu 2 adulţi: 
- 1 sau 2 copii 0-4 ani gratuitate la cazare, 
mic dejun şi cura balneo. Dacă solicită pat 
suplimentar achită 66 Lei/zi
- 1 sau 2 copii 4-7 ani gratuitate la cazare 
şi cura balneo. Se va achita micul dejun 
33 Lei/zi/copil. Dacă solicită pat supli-
mentar achită 66 Lei/zi
- 1 sau 2 copii 7-14 ani: primul achită pat 
suplimentar achită 66 Lei/zi; amândoi 
achită pat suplimentar achită 66 Lei/zi şi 
vor primi 1 singur pat suplimentar

Servicii incluse: 5 nopţi cazare (sosire 
duminică, plecare vineri), mic dejun, exa-
men de specialitate, cura balneo-spa 5 
zile, acces nelimitat la centrul Spa (pis-
cine, jacuzzi, saune, duș-shock, knippe), 
sala de fitness, parcare, tva şi taxa locală.
Servicii opţionale:  
- supliment demipensiune: 44 Lei/zi/adult 
şi copil peste 14 ani şi 22 Lei/zi/copil 0-14 
ani
- supliment pensiune completă: 88 Lei/
zi/adult şi copil peste 14 ani şi 44 Lei/zi/
copil 0-14 ani
Facilităţi copii cazaţi cu 1 adult:  
În camera single: 
- 1 sau 2 copii 0-4 ani gratuit, fără pat su-
plimentar

- 1 sau 2 copii 4-7 ani achită mic dejun - 
33 Lei/zi
În cameră dublă: 
- 1 copil 0-4 ani gratuit şi 1 copil 4-7 ani - 
achită tarif adult
- 1 copil 0-4 ani gratuit şi 1 copil 7-14 ani - 
achită tarif adult
- 1 copil 0-4 ani gratuit şi 1 copil 14-18 ani 
- achită tarif adult
- 1 copil 4-7 ani achită mic dejun - 33 Lei/
zi şi 1 copil 7-14 ani – achită tarif adult
- 1 copil 4-7 ani achită mic dejun - 33 Lei/
zi şi 1 copil 14-18 ani – achită tarif adult
- 1 copil 7-14 ani achită 66 Lei/zi pat su-
plimentar şi 1 copil 14-18 ani achită tarif 
adult
- 2 copii 7-14 ani: primul achită tariful de 

adult, al doilea copil achită 66 Lei/zi/ pat 
suplimentar
- 2 copii 14-18 ani: primul copil achită tari-
ful de adult şi al doilea copil tot tariful de 
adult cu pat suplimentar
Facilităţi copii cazaţi cu 2 adulţi: 
- 1 sau 2 copii 0-4 ani gratuitate la cazare, 
mic dejun şi cura balneo. Dacă solicită pat 
suplimentar achită 66 Lei/zi
- 1 sau 2 copii 4-7 ani gratuitate la cazare 
şi cura balneo. Se va achita micul dejun 
33 Lei/zi/copil. Dacă solicită pat supli-
mentar achită 66 Lei/zi
- 1 sau 2 copii 7-14 ani: primul achită pat 
suplimentar achită 66 Lei/zi; amândoi 
achită pat suplimentar achită 66 Lei/zi şi 
vor primi 1 singur pat suplimentar
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Pachet Balneo Spa 12 nopţi

Prețuri recomandate
în Lei/pachet/persoană

Tip Cameră 16.05-31.08

Dublă 4* 1879,90

Single 4* 2645,50

Apartament 4* 2130,70

Dublă 3* 1695,10

Single 3* 2341,90

Apartament 3* 1919,50

Servicii incluse: 12 nopţi cazare (sosire 
duminică, plecare vineri), mic dejun, exa-
men de specialitate, cura balneo-spa 10 
zile, acces nelimitat la centrul Spa (pis-
cine, jacuzzi, saune, duș-shock, knippe), 
sala de fitness, parcare, tva şi taxa locală.
Servicii opţionale:  
- supliment demipensiune: 44 Lei/zi/adult 
şi copil peste 14 ani şi 22 Lei/zi/copil 0-14 
ani
- supliment pensiune completă: 88 Lei/
zi/adult şi copil peste 14 ani şi 44 Lei/zi/
copil 0-14 ani
Facilităţi copii cazaţi cu 1 adult:  
În camera single: 
- 1 sau 2 copii 0-4 ani gratuit, fără pat su-
plimentar

- 1 sau 2 copii 4-7 ani achită mic dejun - 
33 Lei/zi
În cameră dublă: 
- 1 copil 0-4 ani gratuit şi 1 copil 4-7 ani - 
achită tarif adult
- 1 copil 0-4 ani gratuit şi 1 copil 7-14 ani - 
achită tarif adult
- 1 copil 0-4 ani gratuit şi 1 copil 14-18 ani 
- achită tarif adult
- 1 copil 4-7 ani achită mic dejun - 33 Lei/
zi şi 1 copil 7-14 ani – achită tarif adult
- 1 copil 4-7 ani achită mic dejun - 33 Lei/
zi şi 1 copil 14-18 ani – achită tarif adult
- 1 copil 7-14 ani achită 66 Lei/zi pat su-
plimentar şi 1 copil 14-18 ani achită tarif 
adult
- 2 copii 7-14 ani: primul achită tariful de 

adult, al doilea copil achită 66 Lei/zi/ pat 
suplimentar
- 2 copii 14-18 ani: primul copil achită tari-
ful de adult şi al doilea copil tot tariful de 
adult cu pat suplimentar
Facilităţi copii cazaţi cu 2 adulţi: 
- 1 sau 2 copii 0-4 ani gratuitate la cazare, 
mic dejun şi cura balneo. Dacă solicită pat 
suplimentar achită 66 Lei/zi
- 1 sau 2 copii 4-7 ani gratuitate la cazare 
şi cura balneo. Se va achita micul dejun 
33 Lei/zi/copil. Dacă solicită pat supli-
mentar achită 66 Lei/zi
- 1 sau 2 copii 7-14 ani: primul achită pat 
suplimentar achită 66 Lei/zi; amândoi 
achită pat suplimentar achită 66 Lei/zi şi 
vor primi 1 singur pat suplimentar

BĂILE OLĂNEŞTI ***      
HOTEL ALICE

Dotări generale: restaurant -42 lo-
curi, internet, bar de zi cu terasă - 14 
locuri.  Săli de conferinţă:  1 - o sală 
cu capacitate de 25 locuri. 
Dotări camere: TV, minibar, baie cu 
cadă, baie cu duș, balcon, telefon, 
radio, aer condiționat.  
Număr total camere: 16, Duble:  14 - 
dintre care 4 sunt cu pat matrimonial 
şi 10 twin. Apartamente:  2 - aparta-
mentul este compus din dormitor cu 
pat matrimonial şi living cu canapea 
neextensibilă. 
Observaţii: Check-in după ora 14: 00; 
check-out până la ora 12: 00. Nu este 

permis accesul în hotel cu animale 
de companie. Nu se acceptă introdu-
cerea şi consumul în spaţiile comune 
din hotel de băuturi alcoolice şi neal-
coolice, altele decât cele comerciali-
zate în cadrul locaţiei. În restaurantul 
hotelului nu există spaţiu amenajat 
pentru fumat. 
Servicii masă: se acordă în unitatea 
restaurantul Alice, categoria 3 stele 
în sistem fișă cont. 
Fitness/Wellness/Sport: bază trata-
ment, sală fitness, saună.
Tratament: Apele minerale de la Bă-
ile Olăneşti provenind de la mai mult 

de 30 de izvoare se recomandă pen-
tru cura internă în tratamentul bolilor 
cronice ale rinichilor şi ale aparatului 
urinar (litiaza biliară, pielonefrita cro-
nică, glomerulonefrite cronice), al 
bolilor aparatului digestiv (gastrita 
hipoacida, diskinezie biliară, colicistita 
cronică, hepatita cronică, etc.), tulbu-
rări metabolice şi nutriţionale (diabet, 
obezitate, etc.), tulburări respiratorii 
(pneumopatie microbiala şi virală, 
astma alergică, bronşită, etc.), boli 
dermatologice (ihtisis incipient, ecze-
ma cronică şi spuzeala, neuroderma-
tite, acnee, etc.) şi boli ORL (laringită, 

alergie nazală şi sinuzală), boli înrudite 
(dureri reumatismale degenerative şi 
diartritice, nevroză astenică, tulburări 
endocrine, etc.).   Turiştii trebuie să 
prezinte la hotel dovada de asigurat 
(adeverinţă de la locul de muncă sau 
cupon de pensie) şi bilet de trimitere 
tip pentru servicii medicale în sistemul 
asigurărilor sociale de sănătate. În caz 
contrar, serviciile de tratament vor fi 
încasate la tarif pentru turist neasi-
gurat iar turistul va fi obligat să achite 
diferenţa la recepţie.  Tratamentul se 
efectuează de Luni până Sâmbăta în-
tre orele 7: 30-14: 00.

Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

Tip Cameră 01.04-30.06

Single 96,80

Dublă 63,80

Apartament 96,80
Servicii incluse: cazare cu mic dejun.
Servicii opţionale: 
Masă fișă cont: 55 Lei/zi/adult şi copil peste 12 ani. Copiii 7-12 ani achită 50% din va-
loarea de adult.
Tratament: CURĂ BALNEARĂ - o consultaţie medicală şi 2 proceduri/zi de Luni până 
Sâmbătă - 33 Lei/zi/persoană
Facilităţi copii: 
- 0-7 ani beneficiază de gratuitate la cazare fără pat suplimentar
- 7-12 ani achită 50% din valoarea unui loc de cazare cu pat suplimentar,
- 2 copii 7-12 ani achită fiecare 50% din valoarea unui loc de cazare şi primesc 1 pat 
suplimentar în cameră dublă iar în apartament au canapea extensibilă.
- peste 14 ani achită 1 loc integral şi i se oferă 1 pat suplimentar

Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

Tip Cameră 01.07-31.07

Single 113,30

Dublă 74,80

Apartament 124,30
Servicii incluse: cazare cu mic dejun.
Servicii opţionale: 
Masă fișă cont: 60,50 Lei/zi/adult şi copil peste 12 ani. Copiii 7-12 ani achită 50% din 
valoarea de adult.
Tratament: CURĂ BALNEARĂ - o consultaţie medicală şi 2 proceduri/zi de Luni până 
Sâmbătă - 33 Lei/zi/persoană
Facilităţi copii: 
- 0-7 ani beneficiază de gratuitate la cazare fără pat suplimentar
- 7-12 ani achită 50% din valoarea unui loc de cazare cu pat suplimentar,
- 2 copii 7-12 ani achită fiecare 50% din valoarea unui loc de cazare şi primesc 1 pat 
suplimentar în cameră dublă iar în apartament au canapea extensibilă.
- peste 14 ani achită 1 loc integral şi i se oferă 1 pat suplimentar
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BĂILE OLĂNEŞTI ***      
HOTEL LIVADIA

Dotări generale: restaurant 3*, capa-
citate de 250 locuri, meniu dietetic şi 
a-la-carte, parcare proprie - gratuită 
în limita locurilor disponibile.Săli de 
conferinţă:   1  - capacitate 60 locuri, 
dotată cu videoproiector şi flipchart.
Dotări camere: aer condiţionat -con-
tra-cost la recepţie, TV, minibar, baie 
cu duș, balcon, uscător de păr, telefon
Număr total camere:   129. Du-
ble:  120 - cu două paturi. Apartamen-
te:  9 - apartamentul este compus din 
living şi dormitor.
Servicii masă: se acordă în restau-
rantul propriu, categoria 3* cu meniu 
dietetic şi a-la-carte.
Fitness/Wellness/Sport: baza trata-
ment. 
Tratament: Baza de tratament dis-
pune de 2 cabinete medicale. În 
cadrul bazei se pot asigura următoa-
rele proceduri: electroterapie (curenţi 
galvanici, diadinamici, interferenţiali, 
TENS, excitomotori şi cu impulsuri 
reglabile); ultrasonoterapie; lasertera-
pie; masaj somatic şi reflex; termote-
rapie; magnetoterapie; băi galvanice 
şi duș subacval; cură de ingestie cu 
ape minerale; kinetoterapie.  Turiştii 

trebuie să prezinte la hotel dovada 
de asigurat (adeverinţă de la locul de 
muncă sau cupon de pensie), bilet de 
trimitere tip pentru servicii medicale 
în sistemul asigurărilor sociale de 
sănătate, cardul de sănătate activat. 
În caz contrar, serviciile de tratament 
vor fi încasate la tarif pentru turist 
neasigurat iar turistul va fi obligat să 
achite diferenţa la recepţie.
Distracţie: Bar de zi (capacitate 16 
locuri). 
Atracţii turistice: În staţiunea Băile 
Olăneşti: Biserica lui Horea, Aleea 
Izvoarelor, Parcul Olăneşti, Vila speci-
ală a lui Ceauşescu, localitatea Cheia, 
schiturile Iezer, Pahomie, Pătrunsa, 
Bradul; Mănăstirea Frăsinei; Valea 
Olăneștiului; Piatra Scrisă; Mosoroasa 
- Rezervaţia Lacul Frumos; Rezervaţia 
Buila-Vânturărița. În judeţul Vâlcea: 
Mănăstirea Cozia, Turnu, Stânişoara, 
Dintr-un lemn, Ostrov, etc; staţiunile 
Băile Govora, Călimăneşti-Căciula-
ta, Voineasa, Vidra; Valea Lotrului; 
Centrul Ceramic Horezu (festivalul 
„Cocoşul de Hurez” - luna iunie) şi mă-
năstirea Horezu; Muzeul Satului (Rm. 
Vâlcea); Muzeul Vinului (Drăgăşani).

Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

Tip Cameră 01.08-31.08

Single 124,30

Dublă 80,30

Apartament 135,30
Servicii incluse: cazare cu mic dejun.
Servicii opţionale: 
Masă fișă cont: 71,50 Lei/zi/adult şi copil peste 12 ani. Copiii 7-12 ani achită 50% din 
valoarea de adult.
Tratament: CURĂ BALNEARĂ - o consultaţie medicală şi 2 proceduri/zi de Luni până 
Sâmbătă - 33 Lei/zi/persoană
Facilităţi copii: 
- 0-7 ani beneficiază de gratuitate la cazare fără pat suplimentar
- 7-12 ani achită 50% din valoarea unui loc de cazare cu pat suplimentar,
- 2 copii 7-12 ani achită fiecare 50% din valoarea unui loc de cazare şi primesc 1 pat 
suplimentar în cameră dublă iar în apartament au canapea extensibilă.
- peste 14 ani achită 1 loc integral şi i se oferă 1 pat suplimentar

Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

Tip Cameră 01.09-20.12

Single 96,80

Dublă 63,80

Apartament 96,80
Servicii incluse: cazare cu mic dejun.
Servicii opţionale: 
Masă fișă cont: 55 Lei/zi/adult şi copil peste 12 ani. Copiii 7-12 ani achită 50% din va-
loarea de adult.
Tratament: CURĂ BALNEARĂ - o consultaţie medicală şi 2 proceduri/zi de Luni până 
Sâmbătă - 33 Lei/zi/persoană
Facilităţi copii: 
- 0-7 ani beneficiază de gratuitate la cazare fără pat suplimentar
- 7-12 ani achită 50% din valoarea unui loc de cazare cu pat suplimentar,
- 2 copii 7-12 ani achită fiecare 50% din valoarea unui loc de cazare şi primesc 1 pat 
suplimentar în cameră dublă iar în apartament au canapea extensibilă.
- peste 14 ani achită 1 loc integral şi i se oferă 1 pat suplimentar

Tratament sejur minim 6 nopţi

Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

Tip Cameră 05.01-04.03 
Minim 6 nopți

05.03-15.06 
Minim 6 nopți

16.09-22.12
Minim 6 nopți

16.06-15.09 
Minim 10 nopți

Dublă 3* 59,40 84,70 89,10 118,80

Single 3* 81,40 119,90 124,30 154,00
Servicii incluse: cazare, pensiune completa MENIU FIX, consultaţie medicală, tratament 
(2 proceduri/zi/pers.). Crenoterapia (cura de ape minerale) este opţională şi se achită la 
recepţie. Turiştii trebuie să prezinte la hotel dovada de asigurat (adeverinţă de la locul de 
muncă sau cupon de pensie), bilet de trimitere tip pentru servicii medicale în sistemul 
asigurărilor sociale de sănătate, cardul de sănătate activat. În caz contrar, serviciile de 
tratament vor fi încasate la tarif pentru turist neasigurat iar turistul va fi obligat să achite 
diferenţa la recepţie.
La sosire, turiştii achită 5 lei/pers./sejur taxa igenizare staţiune şi 5 lei/pers./sejur co-
plata tratament.
În cazul copiilor pentru care nu se plătesc servicii turistice se va achita la recepţie o taxă 
prestări servicii copii în suma de 5 lei/pers./zi.
Facilităţi copii cu 2 adulţi: 
- Un copil 0-12 ani cazare gratuită fără pat suplimentar şi achită serviciile de masă 27,50 
Lei/zi/copil şi opţional pat suplimentar 24,20 Lei/zi/copil;
- Al doilea copil 0-12 ani achită obligatoriu pat suplimentar şi masă 51,70 Lei/zi/copil.

Tratament sejur minim 6 nopţi

Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

Tip Cameră 05.01-04.03 
Minim 6 nopți

05.03-15.06 
Minim 6 nopți

16.09-22.12
Minim 6 nopți

16.06-15.09 
Minim 10 nopți

Dublă 3* 64,35 94,60 99,00 124,30

Single 3* 86,35 134,20 138,60 163,90
Servicii incluse: cazare, pensiune completa MENIU FIX. 
La sosire, turiştii achită 5 lei/pers./sejur taxă igenizare staţiune şi 5 lei/pers./sejur copla-
ta tratament. În cazul copiilor pentru care nu se plătesc servicii turistice se va achita la 
recepţie o taxă prestări servicii copii în suma de 5 lei/pers./zi.
Facilităţi copii cu 2 adulţi:
- Un copil 0-12 ani cazare gratuită fără pat suplimentar şi achită serviciile de masă 27,50 
Lei/zi/copil şi opţional pat suplimentar 24,20 Lei/zi/copil;
- Al doilea copil 0-12 ani achită obligatoriu pat suplimentar şi masa 51,70 Lei/zi/copil.
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BĂILE OLĂNEŞTI 

BĂILE OLĂNEŞTI 

****

***

     
 

     
 

PENSIUNEA BITU

HOTEL TISA

Dotări generale: restaurant, parcare 
publică -contra-cost, internet, ani-
malele de companie acceptate -de 
talie mică, gratuit. Se va prezenta la 
recepţie carnet de sănătate., bar de 
zi, terasă, grădină, recepţie non-stop, 
depozitare bagaje, zona fumători. 
Săli de conferinţă:  1 - capacitate 80 
locuri, dispune de lumină naturală. 
Dotări: conexiune Wi-fi, flipchart, 
consumabile, ecran de proiecţie, vi-
deoproiector. Spaţiu amenajat pentru 
pauză de cafea. 
Dotări camere: aer condiţionat, TV, 
minibar, seif, baie cu duș, balcon, 
internet, uscător de păr. Număr to-
tal camere:   16 Duble: TV-LCD, aer 
condiţionat, aparat de ionizat aerul, 
minibar, seif, balcon, uscător de păr. 
Apartamente:  3  - compus din living 
cu canapea extensibilă şi dormitor cu 
pat matrimonial, fotolii cu măsuţa. 
Între cele 2 spaţii nu există uşa de 

separare. Dotări: baie proprie cu ca-
bină de duș cu hidromasaj şi bideu, 
TV-LCD, aer condiţionat, aparat de 
ionizat aerul, minibar, seif, balcon, 
uscător de păr. Garsoniere:   2  -: pat 
matrimonial şi canapea extensibilă, 
fotolii cu măsuţa. Dotări: baie proprie 
cu cabină de duș cu hidromasaj şi bi-
deu, TV-LCD, aer condiţionat, aparat 
de ionizat aerul, minibar, seif, balcon, 
uscător de păr. 
Servicii masă: se acordă în restau-
rantul propriu (capacitate 80 locuri), 
în sistem fișă cont (a-la-carte). 
Fitness/Wellness/Sport: cabinet 
pentru masaj, cabinet medical. 
Tratament: cura cu apă minerală. 
Atracţii turistice: În staţiunea Băile 
Olăneşti: Biserica lui Horea, Aleea Iz-
voarelor, Parcul Olăneşti, Vila specia-
lă a lui Ceauşescu, localitatea Cheia, 
schiturile Iezer, Pahomie,Pătrunsă, 
Bradul; Mănăstirea Frăsinei; Valea 

Dotări generale: restaurant 86 de lo-
curi, parcare proprie, internet, sală de 
fitness, centrală telefonică proprie, bar 
(2 mese de biliard), 2 terase, bază pro-

prie de tratament, cabinet medical. 
Dotări camere: TV, baie cu duș, inter-
net, minibar, balcon. 
Număr total camere: 71 din care Du-

Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

Tip Cameră 03.01-23.12

Dublă 59,40

Single 95,04

Garsonieră 89,10

Apartament 99,00
Servicii incluse:  cazare. 
Servicii opţionale: mic dejun fișă cont 22 Lei/zi/pers., cină fișă cont 44 Lei/zi/pers.
Facilităţi copii cu 1 adult: 
- 1 copil 0-6 ani – tarif integral camera single
- 2 copii 0-6 ani – tarif integral cameră dublă
- 1 copil 6-12 ani – tarif integral cameră dublă
- 2 copii 6-12 ani – tarif integral cameră dublă
- 1 copil 0-6 ani şi 1 copil 6-12 ani – tarif integral cameră dublă
Facilităţi copii cu 2 adulţi: 
- copii 0-6 ani au gratuitate la cazare în cameră dublă, fără acordare de pat suplimentar. 
În garsoniera sau apartament unde există canapea extensibilă, copiii achită 50% din 
tariful de adult.
- copii 6-12 ani achită 50% din tariful de adult, iar cazarea se face în garsonieră sau 
apartament
- copil peste 12 ani sau al 3 lea adult achită tarif integral în garsonieră sau apartament

Olăneștiului; Piatra Scrisă; Mosoroa-
sa - Rezervaţia Lacul Frumos; Re-
zervaţia Buila-Vânturărița. În judeţul 
Vâlcea: Mănăstirea Cozia, Turnu, 
Stânişoara, Dintr-un lemn, Ostrov, 
etc; staţiunile Băile Govora, Călimă-

neşti-Căciulata, Voineasa, Vidra; Va-
lea Lotrului; Centrul Ceramic Horezu 
(festivalul „Cocoşul de Hurez” - luna 
iunie) şi mănăstirea Horezu; Muzeul 
Satului (Rm. Vâlcea); Muzeul Vinului 
(Drăgăşani).

ble:  67 – 54 duble standard, 9 duble 
delux, 4 duble executive. Apartamen-
te: 4 cu canapea extensibilă. 
Servicii: spălătorie-călcătorie. 
Servicii masă: masa se serveşte în 
restaurantul propriu, categoria 2 stele, 
în sistem bonuri valorice.  
Fitness/Wellness/Sport: bază trata-
ment, saună, jacuzzi. 
Tratament: baza proprie de tratament 

oferă clienţilor următoarele proceduri 
terapeutice: electroterapie, aerosoli, 
magnetoterapie, băi galvanice, masaj; 
factori de cură: ape minerale iodurate, 
bromurate, sodice, calcice, sulfuroase 
şi clorurate. 
Atracţii turistice: Mănăstirea Cozia, 
Fortul Roman Aruttela, Casa memori-
ală Anton Pann, Episcopia Râmnicului, 
Târgul de ceramică de la Horezu.
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Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

Tip Cameră 05.01-30.04

Single standard 196,90

Dublă standard 154,00

Dublă deluxe 176,00

Cameră executive / apartament 198,00
Servicii incluse: cazare cu mic dejun, masa bonuri valorice (50 Lei/zi/adult), acces pisci-
nă acoperită încălzită, saună uscată şi umedă, baie de aburi şi hidromasaj.
Facilităţi copii cu 1 adult: 
- 1 copil 0-7 ani tarif single
- 2 copii 0-7 ani tarif dublă
- 1 copil 7-14 ani tarif dublă
- 2 copii 7-14 ani tarif dublă cu pat suplimentar
- 1 copil 0-7 ani şi 1 copil 7-14 ani tarif dublă
- 1 copil 14-18 ani tarif dublă
Facilităţi copii cu 2 adulţi: 
- 1 sau 2 copii 0-7 ani au gratuitate la cazare în cameră dublă standard cu părinţii; opţio-
nal mic dejun 16,50 Lei/zi/copil sau pat suplimentar 38,50 Lei/zi
- 1 sau 2 copii 7-14 ani se cazează în cameră cu părinţii numai în camere deluxe, exe-
cutive sau apartamente, gratuit şi beneficiază de pat suplimentar. Se achită pentru mic 
dejun 16,50 Lei/zi/copil
- 1 sau 2 copii 14-18 ani se cazează numai în camere deluxe, executive sau apartamente 
şi vor achita 66 Lei/zi/copil pentru pat suplimentar cu mic dejun şi acces piscină.

Tratament – sejur minim 5 nopţi

Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

Tip Cameră 05.01-30.04

Single standard 196,90

Dublă standard 154,00

Dublă deluxe 176,00

Executive / apartament 198,00
Servicii incluse: cazare cu mic dejun, masa bonuri valorice (50 Lei/zi/adult), trata-
ment  Luni - Vineri şi constă în 3 proceduri/zi/adult, inclusiv apă, prescrise de medicul 
balneolog. Pentru efectuarea tratamentului este nevoie de: trimitere din partea medicu-
lui de familie în dublu exemplar, card de sănătate activ, copie act de identitate.
Facilităţi copii cu 1 adult: 
- 1 copil 0-7 ani tarif single
- 2 copii 0-7 ani tarif dublă
- 1 copil 7-14 ani tarif dublă
- 2 copii 7-14 ani tarif dublă cu pat suplimentar
- 1 copil 0-7 ani şi 1 copil 7-14 ani tarif dublă
- 1 copil 14-18 ani tarif dublă
Facilităţi copii cu 2 adulţi: 
- 1 sau 2 copii 0-7 ani au gratuitate la cazare în cameră dublă standard cu părinţii; opţio-
nal mic dejun 16,50 Lei/zi/copil sau pat suplimentar 38,50 Lei/zi
- 1 sau 2 copii 7-14 ani se cazează în cameră cu părinţii numai în camere deluxe, exe-
cutive sau apartamente, gratuit şi beneficiază de pat suplimentar. Se achită pentru mic 
dejun 16,50 Lei/zi/copil
- 1 sau 2 copii 14-18 ani se cazează numai în camere deluxe, executive sau apartamente 
şi vor achita 66 Lei/zi/copil pentru pat suplimentar cu mic dejun şi acces piscină.

Tratament la Tisa – cură de ape

Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

Tip Cameră 05.01-28.04

Dublă standard 133,65

Dublă deluxe 153,45

Dublă executive / in apartament 173,25

Single 178,20
SEJUR DE MINIM 6 NOPŢI!
Servicii incluse: cazare cu masă bonuri valorice (50 Lei/zi/pers.) şi tratament (3 proce-
duri /zi), acces la piscină interioară a hotelului. Pachetul include cură de ape. Turiştii 
cazaţi la Hotel Tisa beneficiază de 10% reducere la acces în Tisa Spa Resort (aqua şi 
thermarium).
Opţional masă copii bonuri valorice : 50 Lei/zi
Turiştii trebuie să prezinte trimitere de la medicul de familie sau de la cel specialist, 
dovada calităţii de asigurat (adeverinţa de la locul de muncă sau cuponul de pensie), 
cardul de sănătate activat. În caz contrar vor achita la recepţie diferenţa valorii serviciilor 
medicale.
Facilităţi copii cu 1 adult: 
- 1 copil 0-7 ani tarif single
- 2 copii 0-7 ani tarif dublă
- 1 copil 7-14 ani tarif dublă
- 2 copii 7-14 ani tarif dublă cu pat suplimentar
- 1 copil 0-7 ani şi 1 copil 7-14 ani tarif dublă
- 1 copil 14-18 ani tarif dublă
Facilităţi copii cu 2 adulţi: 
- 1 sau 2 copii 0-7 ani au gratuitate la cazare în cameră dublă standard cu părinţii; opţi-
onal pat suplimentar 38,50 Lei/zi
- 1 sau 2 copii 7-14 ani se cazează în cameră cu părinţii numai în camere deluxe, execu-
tive sau apartamente, gratuit şi beneficiază de pat suplimentar. 
- 1 sau 2 copii 14-18 ani se cazează numai în camere deluxe, executive sau apartamente 
şi vor achita 66 Lei/zi/copil pentru pat suplimentar cu mic dejun şi acces piscină (peri-
oada 05.01-28.04)

Tratament la Tisa – fără cură de ape

Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

Tip Cameră 05.01- 28.04

Dublă standard 118,80

Dublă deluxe 138,60

Dublă executive / in apartament 158,40

Single 163,35
SEJUR DE MINIM 6 NOPŢI!
Servicii incluse: cazare cu masă meniu fix (50 Lei/zi/pers.) şi tratament (3 proceduri 
/zi), acces la piscină interioară a hotelului. Pachetul nu include cură de ape. Turiştii 
cazaţi la Hotel Tisa beneficiază de 10% reducere la acces în Tisa Spa Resort (aqua şi 
thermarium).
Opţional masă copii bonuri valorice : 50 Lei/zi.
Turiştii trebuie să prezinte trimitere de la medicul de familie sau de la cel specialist, 
dovada calităţii de asigurat (adeverinţa de la locul de muncă sau cuponul de pensie), 
cardul de sănătate activat. În caz contrar vor achita la recepţie diferenţa valorii serviciilor 
medicale.
Facilităţi copii cu 1 adult: 
- 1 copil 0-7 ani tarif single
- 2 copii 0-7 ani tarif dublă
- 1 copil 7-14 ani tarif dublă
- 2 copii 7-14 ani tarif dublă cu pat suplimentar
- 1 copil 0-7 ani şi 1 copil 7-14 ani tarif dublă
- 1 copil 14-18 ani tarif dublă
Facilităţi copii cu 2 adulţi: 
- 1 sau 2 copii 0-7 ani au gratuitate la cazare în cameră dublă standard cu părinţii; opţi-
onal pat suplimentar 38,50 Lei/zi
- 1 sau 2 copii 7-14 ani se cazează în cameră cu părinţii numai în camere deluxe, execu-
tive sau apartamente, gratuit şi beneficiază de pat suplimentar. 
- 1 sau 2 copii 14-18 ani se cazează numai în camere deluxe, executive sau apartamente 
şi vor achita 66 Lei/zi/copil pentru pat suplimentar cu mic dejun şi acces piscină (peri-
oada 05.01-28.04)

Servicii incluse: cazare cu mic de-
jun, masa bonuri valorice, 60 Lei/zi/
adult), acces piscina acoperită încăl-
zită, saună uscată şi umedă, baie de 
aburi şi hidromasaj.
Facilităţi copii cu 1 adult: 
- 1 copil 0-7 ani tarif single
- 2 copii 0-7 ani tarif dublă
- 1 copil 7-14 ani tarif dublă
- 2 copii 7-14 ani tarif dublă cu pat 
suplimentar

- 1 copil 0-7 ani şi 1 copil 7-14 ani tarif 
dublă
- 1 copil 14-18 ani tarif dublă
Facilităţi copii cu 2 adulţi: 
- 1 sau 2 copii 0-7 ani au gratuitate la 
cazare în cameră dublă standard cu 
părinţii; opţional mic dejun 16,50 Lei/
zi/copil sau pat suplimentar 38,50 
Lei/zi
- 1 sau 2 copii 7-14 ani se cazează în 
cameră cu părinţii numai în camere 

deluxe, executive sau apartamente, 
gratuit şi beneficiază de pat supli-
mentar. Se achită pentru mic dejun 
16,50 Lei/zi/copil
- 1 sau 2 copii 14-18 ani se cazează 
numai în camere deluxe, executive 
sau apartamente şi vor achita 66 Lei/
zi/copil pentru pat suplimentar cu 
mic dejun şi acces piscină.

Odihnă şi relaxare

Prețuri recomandate
în Lei/zi/persoană

Tip Cameră 01.05-30.06

Single standard 225,50

Dublă standard 176,00

Dublă deluxe 198,00

Cameră executi-
ve / apartament 220,00
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Tratament – sejur minim 5 nopţi

Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

Tip Cameră 01.05-30.06

Single standard 225,50

Dublă standard 176,00

Dublă deluxe 198,00

Cameră executive / apartament 220,00
Servicii incluse: cazare cu mic dejun, masa bonuri valorice (60 Lei/zi/adult), tratament 
Luni - Vineri şi constă în 3 proceduri/zi/adult, inclusiv apă, prescrise de medicul balne-
olog. Pentru efecturea tratamentului este nevoie de: trimitere din partea medicului de 
familie în dublu exemplar, card de sănătate activ, copie act de identitate.
Facilităţi copii cu 1 adult: 
- 1 copil 0-7 ani tarif single
- 2 copii 0-7 ani tarif dublă
- 1 copil 7-14 ani tarif dublă
- 2 copii 7-14 ani tarif dublă cu pat suplimentar
- 1 copil 0-7 ani şi 1 copil 7-14 ani tarif dublă
- 1 copil 14-18 ani tarif dublă
Facilităţi copii cu 2 adulţi: 
- 1 sau 2 copii 0-7 ani au gratuitate la cazare în cameră dublă standard cu părinţii; opţio-
nal mic dejun 16,50 Lei/zi/copil sau pat suplimentar 38,50 Lei/zi
- 1 sau 2 copii 7-14 ani se cazează în cameră cu părinţii numai în camere deluxe, exe-
cutive sau apartamente, gratuit şi beneficiază de pat suplimentar. Se achită pentru mic 
dejun 16,50 Lei/zi/copil
- 1 sau 2 copii 14-18 ani se cazează numai în camere deluxe, executive sau apartamente 
şi vor achita 66 Lei/zi/copil pentru pat suplimentar cu mic dejun şi acces piscină.

Tratament – sejur minim 5 nopţi

Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

Tip Cameră 01.07-10.09

Single standard 300,30

Dublă standard 231,00

Dublă deluxe 253,00

Cameră executive / apartament 275,00
Servicii incluse: cazare cu mic dejun, masa bonuri valorice (70 Lei/zi/adult), tratament 
Luni - Vineri şi constă în 3 proceduri/zi/adult, inclusiv apă, prescrise de medicul balne-
olog. Pentru efecturea tratamentului este nevoie de: trimitere din partea medicului de 
familie în dublu exemplar, card de sănătate activ, copie act de identitate.
Facilităţi copii cu 1 adult: 
- 1 copil 0-7 ani tarif single
- 2 copii 0-7 ani tarif dublă
- 1 copil 7-14 ani tarif dublă
- 2 copii 7-14 ani tarif dublă cu pat suplimentar
- 1 copil 0-7 ani şi 1 copil 7-14 ani tarif dublă
- 1 copil 14-18 ani tarif dublă
Facilităţi copii cu 2 adulţi: 
- 1 sau 2 copii 0-7 ani au gratuitate la cazare în cameră dublă standard cu părinţii; opţio-
nal mic dejun 16,50 Lei/zi/copil sau pat suplimentar 38,50 Lei/zi
- 1 sau 2 copii 7-14 ani se cazează în cameră cu părinţii numai în camere deluxe, exe-
cutive sau apartamente, gratuit şi beneficiază de pat suplimentar. Se achită pentru mic 
dejun 16,50 Lei/zi/copil
- 1 sau 2 copii 14-18 ani se cazează numai în camere deluxe, executive sau apartamente 
şi vor achita 77 Lei/zi/copil pentru pat suplimentar cu mic dejun şi acces piscină.

 Odihnă şi relaxare

Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

Tip Cameră 01.07-10.09

Single standard 300,30

Dublă standard 231,00 

Dublă deluxe 253,00 

Cameră executive / apartament 275,00 
Servicii incluse: cazare cu mic dejun, masa bonuri valorice (70 Lei/zi/adult), acces pisci-
na acoperită încălzită, saună uscată şi umedă, baie de aburi şi hidromasaj.
Facilităţi copii cu 1 adult: 
- 1 copil 0-7 ani tarif single
- 2 copii 0-7 ani tarif dublă
- 1 copil 7-14 ani tarif dublă
- 2 copii 7-14 ani tarif dublă cu pat suplimentar
- 1 copil 0-7 ani şi 1 copil 7-14 ani tarif dublă
- 1 copil 14-18 ani tarif dublă
Facilităţi copii cu 2 adulţi: 
- 1 sau 2 copii 0-7 ani au gratuitate la cazare în cameră dublă standard cu părinţii; opţio-
nal mic dejun 16,50 Lei/zi/copil sau pat suplimentar 38,50 Lei/zi
- 1 sau 2 copii 7-14 ani se cazează în cameră cu părinţii numai în camere deluxe, exe-
cutive sau apartamente, gratuit şi beneficiază de pat suplimentar. Se achită pentru mic 
dejun 16,50 Lei/zi/copil
- 1 sau 2 copii 14-18 ani se cazează numai în camere deluxe, executive sau apartamente 
şi vor achita 77 Lei/zi/copil pentru pat suplimentar cu mic dejun şi acces piscină.

 Odihnă şi relaxare

Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

Tip Cameră 11.09-14.10

Single standard 225,50

Dublă standard 176,00

Dublă deluxe 198,00

Camera executive / apartament 220,00
Servicii incluse: cazare cu mic dejun, masa bonuri valorice (60 Lei/zi/adult), acces pisci-
na acoperită încălzită, saună uscată şi umedă, baie de aburi şi hidromasaj.
Facilităţi copii cu 1 adult: 
- 1 copil 0-7 ani tarif single
- 2 copii 0-7 ani tarif dublă
- 1 copil 7-14 ani tarif dublă
- 2 copii 7-14 ani tarif dublă cu pat suplimentar
- 1 copil 0-7 ani şi 1 copil 7-14 ani tarif dublă
- 1 copil 14-18 ani tarif dublă
Facilităţi copii cu 2 adulţi: 
- 1 sau 2 copii 0-7 ani au gratuitate la cazare în cameră dublă standard cu părinţii; opţio-
nal mic dejun 16,50 Lei/zi/copil sau pat suplimentar 38,50 Lei/zi
- 1 sau 2 copii 7-14 ani se cazează în cameră cu părinţii numai în camere deluxe, exe-
cutive sau apartamente, gratuit şi beneficiază de pat suplimentar. Se achită pentru mic 
dejun 16,50 Lei/zi/copil
- 1 sau 2 copii 14-18 ani se cazează numai în camere deluxe, executive sau apartamente 
şi vor achita 66 Lei/zi/copil pentru pat suplimentar cu mic dejun şi acces piscină.

Servicii incluse: cazare cu mic de-
jun, masa bonuri valorice (60 Lei/zi/
adult), tratament Luni - Vineri şi con-
stă în 3 proceduri/zi/adult, inclusiv 
apă, prescrise de medicul balneolog. 
Pentru efecturea tratamentului este 
nevoie de: trimitere din partea me-
dicului de familie în dublu exemplar, 
card de sănătate activ, copie act de 
identitate.
Facilităţi copii cu 1 adult: 
- 1 copil 0-7 ani tarif single

- 2 copii 0-7 ani tarif dublă
- 1 copil 7-14 ani tarif dublă
- 2 copii 7-14 ani tarif dublă cu pat 
suplimentar
- 1 copil 0-7 ani şi 1 copil 7-14 ani tarif 
dublă
- 1 copil 14-18 ani tarif dublă
Facilităţi copii cu 2 adulţi: 
- 1 sau 2 copii 0-7 ani au gratuitate la 
cazare în cameră dublă standard cu 
părinţii; opţional mic dejun 16,50 Lei/
zi/copil sau pat suplimentar 38,50 

Lei/zi
- 1 sau 2 copii 7-14 ani se cazează în 
cameră cu părinţii numai în camere 
deluxe, executive sau apartamente, 
gratuit şi beneficiază de pat supli-
mentar. Se achită pentru mic dejun 
16,50 Lei/zi/copil
- 1 sau 2 copii 14-18 ani se cazează 
numai în camere deluxe, executive 
sau apartamente şi vor achita 66 Lei/
zi/copil pentru pat suplimentar cu 
mic dejun şi acces piscină.

Tratament – sejur minim 5 nopţi

Prețuri recomandate
în Lei/zi/persoană

Tip Cameră 11.09-14.10

Single standard 225,50

Dublă standard 176,00

Dublă deluxe 198,00

Cameră executi-
ve / apartament 220,00
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Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

Tip Cameră 15.10-20.12

Single standard 196,90

Dublă standard 154,00 

Dublă deluxe 176,00 

Camera executive / apartament 198,00 

Servicii incluse: cazare cu mic dejun, masa bonuri valorice (50 Lei/zi/adult), tratament 
Luni - Vineri şi constă în 3 proceduri/zi/adult, inclusiv apă, prescrise de medicul balne-
olog. Pentru efecturea tratamentului este nevoie de: trimitere din partea medicului de 
familie în dublu exemplar, card de sănătate activ, copie act de identitate.
Facilităţi copii cu 1 adult: 
- 1 copil 0-7 ani tarif single
- 2 copii 0-7 ani tarif dublă
- 1 copil 7-14 ani tarif dublă
- 2 copii 7-14 ani tarif dublă cu pat suplimentar
- 1 copil 0-7 ani şi 1 copil 7-14 ani tarif dublă
- 1 copil 14-18 ani tarif dublă
Facilităţi copii cu 2 adulţi: 
- 1 sau 2 copii 0-7 ani au gratuitate la cazare în cameră dublă standard cu părinţii; opţio-
nal mic dejun 16,50 Lei/zi/copil sau pat suplimentar 38,50 Lei/zi
- 1 sau 2 copii 7-14 ani se cazează în cameră cu părinţii numai în camere deluxe, exe-
cutive sau apartamente, gratuit şi beneficiază de pat suplimentar. Se achită pentru mic 
dejun 16,50 Lei/zi/copil
- 1 sau 2 copii 14-18 ani se cazează numai în camere deluxe, executive sau apartamente 
şi vor achita 66 Lei/zi/copil pentru pat suplimentar cu mic dejun şi acces piscină.

 Odihnă şi relaxare

Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

Tip Cameră 15.10-20.12

Single standard 196,90

Dublă standard 154,00 

Dublă deluxe 176,00 

Camera executive / apartament 198,00 
Servicii incluse: cazare cu mic dejun, masa bonuri valorice (50 Lei/zi/adult), 
acces piscina acoperită încălzită, saună uscată şi umedă, baie de aburi şi hi-
dromasaj.
Facilităţi copii cu 1 adult: 
- 1 copil 0-7 ani tarif single
- 2 copii 0-7 ani tarif dublă
- 1 copil 7-14 ani tarif dublă
- 2 copii 7-14 ani tarif dublă cu pat suplimentar
- 1 copil 0-7 ani şi 1 copil 7-14 ani tarif dublă
- 1 copil 14-18 ani tarif dublă
Facilităţi copii cu 2 adulţi: 
- 1 sau 2 copii 0-7 ani au gratuitate la cazare în cameră dublă standard cu 
părinţii; opţional mic dejun 16,50 Lei/zi/copil sau pat suplimentar 38,50 Lei/zi
- 1 sau 2 copii 7-14 ani se cazează în cameră cu părinţii numai în camere de-
luxe, executive sau apartamente, gratuit şi beneficiază de pat suplimentar. Se 
achită pentru mic dejun 16,50 Lei/zi/copil
- 1 sau 2 copii 14-18 ani se cazează numai în camere deluxe, executive sau 
apartamente şi vor achita 66 Lei/zi/copil pentru pat suplimentar cu mic dejun 
şi acces piscină.

CĂLIMĂNEȘTI CĂCIULATA ***      
 HOTEL ORIZONT COZIA

Dotări generale: restaurant Orizont 
şi Salon Roşu, parcare proprie păzită, 
acces persoane cu dizabilităţi, păs-
trare obiecte de valoare, lift, 2 baruri, 
punct de informare turistică, terase 
exterioare, loc de joacă pentru copii.
Săli de conferinţă: 2 - Sala Cozia - 60 
locuri, Sala Arena - 190 locuri. Sălile 
sunt dotate cu: retroproiector, ecran 
proiecţie, flip-chart, scanner, sistem 
audio, computer şi telefon linie inter-
naţională, fax, copiator, imprimantă, 
televizor color, DVD, aer condiţionat 
şi linie telefonică cu acces Internet. 
Dotări camere: TV, minibar, baie cu 
duș, balcon, internet, uscător de păr, te-
lefon, sistem avertizare incendiu, acces 
în cameră pe bază de card magnetic. 
Număr total camere: 48, Duble: 44 - 

dintre care 12 camere cu două paturi 
şi 32 camere cu pat dublu. Opţional 
aer condiționat 20 Lei/zi/cameră.
Apartamente: 4  - apartamentul este 
compus din living şi dormitor. Obser-
vaţii Este interzis accesul cu animale 
de companie în incinta hotelului. 
Servicii masă: se asigură în unitatea 
restaurant Orizont 3* în sistem bo-
nuri valorice. 
Fitness/Wellness/Sport: bază trata-
ment, sală fitness, saună, masaj.
Tratament: În baza de tratament a 
staţiunii:  
- Buvete cu ape minerale pentru cura 
internă; 
- Instalaţii pentru băi la cadă cu apă 
minerală; 
- Bazine cu apă termală pentru kine-

toterapie; 
- Instalaţii pentru hidroterapie: afu-
ziuni, băi de plante, băi cu bioxid de 
carbon, duș scoţian, duș subacval, 
băi parţiale sau totale, băi galvanice, 
duș-masaj; 
- Împachetări cu parafină; 
- Inhaloterapie (inhalaţii); 
- Instalaţii pentru aerosoloterapie; 
- Instalaţii pentru electroterapie; 
- Sală de gimnastică medicală; 
- Saună; 
- Ştrand termal cu apă sulfuroasă, în 
aer liber, pentru afecţiuni reumatis-
male; 
- Laboratoare pentru teste funcţio-
nale; 
- Cabinete medicale pentru diverse 
afecţiuni. 

Turiştii trebuie să prezinte la hotel 
dovada de asigurat (adeverinţă de la 
locul de muncă sau cupon de pensie) 
şi bilet de trimitere tip pentru servi-
cii medicale în sistemul asigurărilor 
sociale de sănătate. În caz contrar, 
serviciile de tratament vor fi încasate 
la tarif pentru turist neasigurat iar tu-
ristul va fi obligat să achite diferenţa 
la recepţie.
Distracţie: salon club. Atracţii turis-
tice: Manăstirile şi schiturile din ju-
deţul Vâlcea, Muzeul de icoane vechi 
din incinta Mănăstirii Cozia, Vestigiile 
romane (castrul Arutela, Masa lui Tra-
ian), Parcul Naţional Cozia, Fântâna 
lui Cuza, Peşterile călugărilor aparţi-
nând Mănăstirii Turnu.
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Odihnă sejur 1-2 nopti

Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

Tip Cameră 08.01-31.05

Single cu balcon 159,00

Single fără balcon 149,00

Dublă cu balcon 114,00

Dublă fără balcon 104,00

Apartament 145,00

Servicii incluse:   cazare cu mic dejun bufet suedez, acces gratuit SPA. Program de 
funcţionare SPA 09.00-21.00, parcare auto, internet Wi-Fi, acces nelimitat la salonul 
Prichindel.
Servicii opţionale:  prânz sau cina fișă cont 55 Lei/zi.
Facilităţi copii:  0-3 ani gratuit la cazare, acces spa şi mic dejun (fără pat); copiii cu vâr-
sta cuprinsă între 3-7 ani achită acces spa 16,66 Lei/zi şi au inclus mic dejun şi accesul 
spa; copiii cu varsta cuprinsă între 7-14 ani achită mic dejun și acces SPA 33,33 Lei/zi 
fără pat suplimentar sau 50,00 Lei/zi cu pat suplimentar cu mic dejun si acces spa în 
camerele duble sau achită 61,11 Lei/zi cu pat suplimentar cu mic dejun si acces spa 
în apartament.  Peste 14 ani sunt consideraţi adulţi şi nu mai pot fi cazaţi cu părinţii în 
camere duble. În apartamente se pot caza maxim 3 adulţi - al 3-lea adult achită 75 % din 
tariful unui adult sau 2 adulţi şi 2 copii de maxim 14 ani.

Sejur 12 nopţi tratament balneo & Spa

Prețuri recomandate în Lei/pachet/persoană

Tip Cameră 08.01-03.06

Dublă fără balcon 1786,49

Dublă cu balcon 1881,88

Single fără balcon 2215,73

Single cu balcon 2311,11
Servicii incluse: 
VARIANTA 1: cazare, mic dejun şi cină în sistem bufet suedez (intrare cu cină, ieşire cu mic 
dejun) - doar în cazul în care va fi un număr mai mare de 20 persoane care optează pentru 
această variantă.

VARIANTA 2: cazare şi fișă cont în valoare de 540 Lei/ persoană şi se va consuma a la carte

Ambele variante includ: consultaţie de specialitate acordată de medic specialist de reabili-
tare medicală, tratament 10 zile (de luni până vineri) cu 3 proceduri/zi şi cură de ape mine-
rale conform recomandărilor medicale. Pachetele de tratament sunt valabile doar pentru 
persoanele care prezintă cardul de sănătate şi biletul de trimitere de la medicul de familie 
cu menţiunea: pentru recuperare, reabilitare medicală către staţiunea Călimăneşti. Acces 
la CENTRU WELNESS & SPA (saună finlandeză, baie turcească, fântână de gheaţă, duș 
emoţional, salină, jacuzi, piscină cu apă dulce, bazin cu apă sărată), parcare auto, internet 
prin cablu sau Wi-Fi. 
Check-in:  Duminică, după ora 14.00.

Facilităţi copii:  
- 0-7 ani beneficiază de gratuitate la cazare fără pat suplimentar,servicii de masă şi acces 
la Centrul Spa;
- 7-14 ani achită 715,39 Lei/sejur /servicii masă şi acces Spa, fără acordare de pat supli-
mentar
- 7-14 ani achită 1013,47 Lei/ sejur /servicii masă şi acces, cu acordare pat suplimentar
- peste 14 ani se încadrează în condiţiile de adult. 
Tariful copiilor include masă, accesul la spa însă nu şi proceduri de tratament. Copii pot 
beneficia de proceduri terapeutice în baza biletului de trimitere de la medicul de familie 
valabil şi a documentului de identitate (carte de identitate, certificat de naştere).

Sejur 5 nopţi tratament balneo & Spa

Prețuri recomandate în Lei/pachet/persoană

Tip Cameră 08.01-03.06

Dublă fără balcon  765,07

Dublă cu balcon  804,82

Single fără balcon  943,92

Single cu balcon  983,66
Servicii incluse:  
VARIANTA 1:  cazare cu mic dejun şi cină în sistem bufet suedez – doar în cazul în care va fi 
un număr mai mare de 20 persoane care optează pentru această variantă.
VARIANTA 2 : cazare şi fișă cont în valoare de 225 Lei/ persoană şi se va consuma a la carte.
Ambele variante includ: consultaţie de specialitate acordată de medic specialist de reabilita-
re medicală, tratament 5 zile (de luni până vineri) cu 3 proceduri/zi şi cură de ape minerale 
conform recomandărilor medicale: electroterapie (curenţi interferenţiali, curenţi diadinamici, 
curenţi tens, curenţi trabert), magnetoterapie, unde scurte, ultrasunete, kinetoterapie indivi-
duală, aplicaţii parafina, aerosoli cu apă sulfuroasă, băi galvanice (patru celulare), laser – 
terapie, băi termale, masaj medical, hidrokinetoterapie. Pachetele de tratament sunt valabile 
doar pentru persoanele care prezintă cardul de sănătate şi biletul de trimitere de la medicul 
de familie cu menţiunea: pentru recuperare, reabilitare medicală către staţiunea Călimăneşti-
Căciulata. Acces la CENTRU WELNESS & SPA (saună finlandeză, baie turcească, fântână de 
gheaţă, duș emoţional, salină, jacuzzi, piscină cu apă dulce, bazin cu apă sărată), parcare 
auto, internet prin cablu sau Wi-Fi. 
Check-in: Duminică, după ora 14.00
Facilităţi copii:  
- 0-7 ani beneficiază de gratuitate la cazare fără pat suplimentar, servicii de masă (Varianta 
1) şi acces la Centrul Spa;
- 0-7 ani beneficiază de gratuitate la cazare fără pat suplimentar, servicii de masă (Varianta 
2) şi acces la Centrul Spa;
- 7-14 ani achită 298,08 Lei/sejur /servicii masă şi acces Spa, fără acordare de pat supli-
mentar
- 7-14 ani achită 422,28 Lei/sejur /servicii masă şi acces Spa, cu acordare de pat suplimentar
- peste 14 ani se încadrează în condiţiile de adult.
Tariful copiilor include masă, accesul la spa însă nu şi proceduri de tratament. Copii pot bene-
ficia de proceduri terapeutice în baza biletului de trimitere de la medicul de familie valabil şi a 
documentului de identitate (carte de identitate, certificat de naştere).

cu dotările corespunzătoare. 
Dotări camere: TV, minibar, baie cu 
duș, telefon, uscător de păr, balcon. 
Număr total camere: 206 din care 
196 duble cu două paturi sau cu pat 
dublu, 6 apartamente  compuse din 
living și dormitor. Observații -  Nu se 
acceptă animale de companie. 
Servicii masă: se acordă în unitatea 
restaurant Căciulata, categoria I, în 
sistem meniu fix sau fișă cont în sis-
tem chip-card. 
Fitness/Wellness/Sport: piscină în 
aer liber - Complex Cozia-Căciulata-
Oltul cu apă geotermală, acces contra 
cost, sală fitness, tenis de masă, teren 
de sport. Cozia Aqua Park, oferă de 
acum stațiunii, un caracter perma-

nent, fiind deschis tot timpul anului. 
Bazinele sunt umplute cu apă terma-
lă, la o temperatură de aproximativ 
37oC. Parcul acvatic dispune de: 11 
bazine interioare și exterioare; incintă 
încalzită; 8 tobogane exterioare și 2 
interioare; 1400 de șezlonguri;  resta-
urant cu autoservire; 
Facilități: piscine interioare și exte-
rioare dotate cu tobogane, instalaţii 
moderne de hidroterapie, jeturi de 
apă, jacuzzi, saună. De asemenea, 
Cozia Aqua Park comunică cu Pisci-
nele Oltul prin intermediul drumului 
de acces, situat de-a lungul falezei 
râului Olt.
Accesul se face contra cost și se 
achită direct la recepția hotelului. 

Dotări generale: 2 restaurante: 
280 respectiv 140 locuri, parcare 
proprie cu plată, acces persoane 
cu dizabilități, păstrare obiecte de 
valoare, lift, salon cosmetică, punct 

farmaceutic, cabinet medical, bar de 
zi, schimb valutar (Agenția BCR, la in-
trarea în hotel). 
Săli de conferință: 3 săli de conferință 
cu o capacitate între 20 – 140 locuri 

CĂLIMĂNEȘTI CĂCIULATA ***      
 COMPLEX BALNEAR COZIA: CORP COZIA *** ȘI CORP OLTUL *** / 

HOTEL CENTRAL ***



52

 B
AL

NE
O 

M
ON

TA
N 

& 
DE

LT
A 

DU
NĂ

RI
I 2

01
7

Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

05.01-31.03

Tip Cameră CAZARE ŞI PENSIUNE
COMPLETĂ - MENIU FIX

CAZARE ŞI MASĂ
Fișă cont

Dublă sejur minim 2 nopți și masă 119,60 126,50

Single sejur minim 2 nopți și masă 153,41 160,31

Dublă sejur minim 5 nopți, masă și tratament CU bilet de trimitere și card de sănătate activat 134,55 141,45

Single sejur minim 5 nopți, masă și tratament CU bilet de trimitere și card de sănătate activat 165,60 172,50

Dublă sejur minim 5 nopți, masă și tratament FĂRĂ bilet de trimitere și card de sănătate activat 144,90 151,80

Single sejur minim 5 nopți, masă și tratament FĂRĂ bilet de trimitere și card de sănătate activat 178,71 185,61

Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

05.01-31.03

Tip Cameră CAZARE ŞI PENSIUNE
COMPLETĂ - MENIU FIX

CAZARE ŞI MASA
Fișă cont

Dublă sejur minim 2 nopți și masă 126,50 133,40

Single sejur minim 2 nopți și masă 164,45 171,35

Dublă sejur minim 5 nopți, masă și tratament CU bilet de trimitere și card de sănătate activat 140,30 147,20

Single sejur minim 5 nopți, masă și tratament CU bilet de trimitere și card de sănătate activat 174,80 181,70

Dublă sejur minim 5 nopți, masă și tratament FĂRĂ bilet de trimitere și card de sănătate activat 151,80 158,70

Single sejur minim 5 nopți, masă și tratament FĂRĂ bilet de trimitere și card de sănătate activat 189,75 196,65

COMPLEX BALNEAR COZIA: CORP CĂCIULATA ***

Servicii incluse: cazare fără / şi trata-
ment, taxa emitere card pentru masa fișă 
cont, pensiune completă - meniu fix sau 
masă fișă cont.
ATENŢIE: rezervările pentru adulţi însoţiţi 
de copii se efectuează doar cu servicii de 
masa fișă cont. Serviciile cu meniul fix in-
diferent de tipul de solicitare (odihnă sau 
tratament) sunt disponibile doar pentru 
adulţi neînsoţiţi de copii.
Valoarea serviciilor de masă incluse: 
La pachetele de tratament CU bilet de tri-
mitere 50.00 Lei/zi/adult.
La pachetele de odihnă şi tratament FĂRĂ 
bilet de trimitere 55.00 Lei/zi/adult.
Valorea taxei emitere card pentru masa 
fișă cont inclusă: 
La pachetele cu masa fișă cont 6.90 Lei/
zi/adult şi copil peste 14 ani şi 3.45 Lei/zi/
copil sub 14 ani
TRATAMENT DE LUNI PÂNĂ VINERI   (3 
proceduri de tratament/zi+cură de ape)
Turiştii trebuie să prezinte la hotel dova-
da de asigurat (adeverinţă de la locul de 
muncă sau cupon de pensie) şi obliga-
toriu bilet de trimitere tip pentru servicii 
medicale în sistemul asigurărilor sociale 
de sănătate de la medicul de familie sau 

medic specialist, bilet decontat de CNAS 
şi cardul de sănătate activat. În caz con-
trar, serviciile de tratament vor fi încasate 
la tarif pentru turist neasigurat iar turistul 
va fi obligat să achite diferenţa la recepţie.
S. C. CĂLIMĂNEŞTI CACIULATA NU ARE 
CONTRACT CU CASA DE ASIGURĂRI OP-
SNAJ, prin urmare aceste bilete nu sunt 
decontabile.
Facilități copii cu 2 adulţi: 
- 0-7 ani gratuit fără pat suplimentar, fără 
masa fișă cont sau achită 50% din tariful 
de adult cu pat suplimentar sau  50% 
masa fișă cont 
- 1 copil 7-14 ani achită 50% din tariful 
unui adult şi beneficiază de pat suplimen-
tar şi 50% din serviciile de masă fișă cont 
şi taxa de emitere card şi al doilea copil  
7-14 ani doar 50% din serviciile de masă 
fișă cont şi taxa de emitere card
- 1 copil 14-16 ani achită 50% din tariful de 
cazare şi beneficiază de pat suplimentar 
şi 100% din serviciile de masă fișă cont şi 
taxa de emitere card şi al doilea copil 14-
16 ani doar 100% din serviciile de masă 
fișă cont şi taxa de emitere card
- 1 copil 0-7 ani gratuit fără pat suplimen-
tar, fără masă fișă cont sau 50% masa fișă 

cont şi taxa de emitere card şi al doilea 
copil 7-14 ani achită 50% din tariful unui 
adult şi beneficiază de pat suplimentar 
şi 50% din serviciile de masă fișă cont şi 
taxa de emitere card 
- 1 copil 0-7 ani gratuit fără pat suplimen-
tar, fără masă fișă cont sau 50% masa fișă 
cont şi taxa de emitere card şi al doilea 
copil 14-16 ani achită 50% din tariful de 
cazare şi 100% din serviciile de masă fișă 
cont şi taxa de emitere card
- 1 copil 7-14 ani achită 50% din tariful 
unui adult şi beneficiază de pat suplimen-
tar şi 50% din serviciile de masă fișă cont 
şi taxa de emitere card şi al doilea copil 
14-16 ani achită 100% din serviciile de 
masă fișă cont şi taxa de emitere card 
Facilități copii cu 1 adult: 
- 0-7 ani  - tarif cameră single fără masă 
fișă cont sau 50% masa fișă cont şi taxa 
de emitere card 
- 1 copil 7-14 ani - tarif cameră dublă şi 
achită 50% din serviciile de masă fișă 
cont şi taxa de emitere card
- 2 copii 7-14 ani - tarif cameră dublă şi 
50% din serviciile de masă fișă cont şi 
taxa de emitere card 
- 1 copil 14-16 ani – tarif cameră dublă şi 

100% din tariful de masă fișă cont şi taxa 
de emitere card
- 2 copii 14-16 ani – tarif cameră dublă 
cu pat suplimentar şi 100% din tariful de 
masă fișă cont şi taxa de emitere card
- 1 copil 0-7 ani şi al doilea copil 7-14 ani 
tarif cameră dublă primul copil fără masă 
fișă cont sau 50% masa fișă cont şi taxa 
de emitere card şi al doilea copil achită 
50% din serviciile de masă fișă cont şi 
taxa de emitere card 
- 1 copil 0-7 ani şi al doilea copil 14-16 ani 
tarif cameră dublă primul copil fără masă 
fișă cont sau 50% masa fișă cont şi taxa 
de emitere card şi al doilea copil achită 
100% din tariful de masă fișă cont şi taxa 
de emitere card
- 1 copil 7-14 ani şi al doilea copil 14-16 
ani tarif cameră dublă cu pat suplimentar 
şi primul copil achită 50% din serviciile de 
masă fișă cont şi taxa de emitere card şi 
al doilea copil achita 100% din tariful de 
masă fișă cont şi taxa de emitere card. 
Pentru pat suplimentar se achită 50% din 
valoarea unui loc în cameră dublă.

Program: Zilnic: 09:00-22:00. 
Tratament: baza de tratament  a 
Complexului balnear Cozia, serviciu 
de masaj, afecțiuni ale tubului diges-
tiv, hepato-biliare, renale, ale căilor 
urinare, metabolice și de nutritie, re-
umatismale inflamatorii, neurologice 
periferice, respiratorii și boli asociate. 
Turiștii trebuie să prezinte la hotel 
dovada de asigurat (adeverință de la 

locul de munca sau cupon de pensie) 
și bilet de trimitere tip pentru servicii 
medicale în sistemul asigurărilor soci-
ale de sănătate și cardul de sănătate 
activat. În caz contrar, serviciile de 
tratament vor fi încasate la tarif pen-
tru turist neasigurat iar turistul va fi 
obligat să achite diferența la recepție.

HOTEL CENTRAL ***
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Servicii incluse:   cazare fără/şi trata-
ment, taxa emitere card pentru masa fișă 
cont, pensiune completă - meniu fix sau 
masă fișă cont.
ATENŢIE: rezervările pentru adulţi însoţiţi 
de copii se efectuează doar cu servicii de 
masă fișă cont. Serviciile cu meniul fix in-
diferent de tipul de solicitare (odihnă sau 
tratament) sunt disponibile doar pentru 
adulţi neînsoţiţi de copii.
Valoarea serviciilor de masă incluse: 
La pachetele de tratament CU bilet de tri-
mitere 50,00 Lei/zi/adult .
La pachetele de odihnă şi trata-
ment  FĂRĂ  bilet de trimitere 55,00 Lei/
zi/adult.
Valorea taxei emitere card pentru masa 
fișă cont inclusă: 
La pachetele cu masa fișă cont 6,90 Lei/
zi/adult şi copil peste 14 ani şi 3,45 Lei/zi/
copil sub 14 ani
TRATAMENT DE LUNI PÂNĂ VINERI   (3 
proceduri de tratament/zi+cură de ape)
Turiştii trebuie să prezinte la hotel dova-
da de asigurat (adeverinţă de la locul de 
muncă sau cupon de pensie) şi obliga-
toriu bilet de trimitere tip pentru servicii 
medicale în sistemul asigurărilor sociale 

de sănătate de la medicul de familie sau 
medic specialist, bilet decontat de CNAS 
şi cardul de sănătate activat. În caz con-
trar, serviciile de tratament vor fi încasate 
la tarif pentru turist neasigurat iar turistul 
va fi obligat să achite diferenţa la recepţie.
S. C. CĂLIMĂNEŞTI CACIULATA NU ARE 
CONTRACT CU CASA DE ASIGURĂRI OP-
SNAJ, prin urmare aceste bilete nu sunt 
decontabile.
Facilități copii cu 2 adulţi: 
- 0-7 ani gratuit fără pat suplimentar, fără 
masă fișă cont sau achită 50% din tariful 
de adult cu pat suplimentar sau  50% 
masă fișă cont
- 1 copil 7-14 ani achită 50% din tariful 
unui adult şi beneficiază de pat suplimen-
tar şi 50% din serviciile de masă fișă cont 
şi taxa de emitere card şi al doilea copil  
7-14 ani doar 50% din serviciile de masă 
fișă cont şi taxa de emitere card
- 1 copil 14-16 ani achită 50% din tariful de 
cazare şi beneficiază de pat suplimentar 
şi 100% din serviciile de masă fișă cont şi 
taxa de emitere card şi al doilea copil 14-
16 ani doar 100% din serviciile de masă 
fișă cont şi taxa de emitere card
- 1 copil 0-7 ani gratuit fără pat suplimen-

tar, fără masă fișă cont sau 50% masă fișă 
cont şi taxa de emitere card şi al doilea 
copil 7-14 ani achită 50% din tariful unui 
adult şi beneficiază de pat suplimentar 
şi 50% din serviciile de masă fișă cont şi 
taxa de emitere card 
- 1 copil 0-7 ani gratuit fără pat suplimen-
tar, fără masă fișă cont sau 50% masă fișă 
cont şi taxa de emitere card şi al doilea 
copil 14-16 ani achită 50% din tariful de 
cazare şi 100% din serviciile de masă fișă 
cont şi taxa de emitere card
- 1 copil 7-14 ani achită 50% din tariful 
unui adult şi beneficiază de pat suplimen-
tar şi 50% din serviciile de masă fișă cont 
şi taxa de emitere card şi al doilea copil 
14-16 ani achită 100% din serviciile de 
masă fișă cont şi taxa de emitere card 
Facilități copii cu 1 adult:
- 0-7 ani  - tarif camera single fără masă 
fișă cont sau 50% masă fișă cont şi taxa 
de emitere card 
- 1 copil 7-14 ani - tarif cameră dublă şi 
achită 50% din serviciile de masă fișă 
cont şi taxa de emitere card
- 2 copii 7-14 ani - tarif cameră dublă şi 
50% din serviciile de masă fișă cont şi 
taxa de emitere card 

- 1 copil 14-16 ani – tarif cameră dublă şi 
100% din tariful de masă fișă cont şi taxa 
de emitere card
- 2 copii 14-16 ani – tarif cameră dublă 
cu pat suplimentar şi 100% din tariful de 
masă fișă cont şi taxa de emitere card
- 1 copil 0-7 ani şi al doilea copil 7-14 ani 
tarif cameră dublă primul copil fără masă 
fișă cont sau 50% masă fișă cont şi taxa 
de emitere card şi al doilea copil achită 
50% din serviciile de masă fișă cont şi 
taxa de emitere card 
- 1 copil 0-7 ani şi al doilea copil 14-16 ani 
tarif cameră dublă primul copil fără masă 
fișă cont sau 50% masă fișă cont şi taxa 
de emitere card şi al doilea copil achită 
100% din tariful de masă fișă cont şi taxa 
de emitere card
- 1 copil 7-14 ani şi al doilea copil 14-16 
ani tarif cameră dublă cu pat suplimentar 
şi primul copil achită 50% din serviciile de 
masă fișă cont şi taxa de emitere card şi 
al doilea copil achită 100% din tariful de 
masă fișă cont şi taxa de emitere card. 
Pentru pat suplimentar se achită 50% din 
valoarea unui loc în cameră dublă.

VILA LILIACUL &TRANDAFIRUL ***

Dotări generale: restaurant , bar, par-
care proprie, internet, păstrare obiec-
te de valoare. 
Dotări camere: baie cu duș, TV ca-
blu, minibar, uscător de păr. 
Număr total camere: 28 Duble: 26 - 
cu două paturi sau pat matrimonial. 
Apartamente: 2 - cu living şi canapea 
extensibilă. Cozia Aqua Park, oferă de 
acum staţiunii, un caracter perma-

nent, fiind deschis tot timpul anului. 
Bazinele sunt umplute cu apă terma-
lă, la o temperatură de aproximativ 
37oC. Parcul acvatic dispune de: 11 
bazine interioare şi exterioare; incintă 
încălzită; 8 tobogane exterioare şi 2 
interioare; 1400 de şezlonguri;  resta-
urant cu autoservire.
Facilitaţi: piscine interioare şi exte-
rioare dotate cu tobogane, instalaţii 

moderne de hidroterapie, jeturi de 
apă, jacuzzi, saună. De asemenea, 
Cozia Aqua Park comunică cu Pisci-
nele Oltul prin intermediul drumului 
de acces, situat de-a lungul falezei 
raului Olt. Accesul se face contra 
cost şi se achită direct la recepţia ho-
telului. Program: Zilnic: 09:00-22:00 
Servicii masă: se acordă în restau-
rantul propriu, categoria I, în sistem 
meniu fix sau fișă cont în sistem chip-
card.  
Fitness/Wellness/Sport: în apropi-
erea vilei se afla: piscina acoperită, 
sala de fitness, parcare, teren de 
fotbal, teren de tenis, spălătorie-
curățătorie. Tratamentul se face la 

Complex balnear Cozia. Turiştii tre-
buie să prezinte la hotel dovada de 
asigurat (adeverinţă de la locul de 
muncă sau cupon de pensie) şi obli-
gatoriu bilet de trimitere tip pentru 
servicii medicale în sistemul asigu-
rărilor sociale de sănătate de la me-
dicul de familie sau medic specialist, 
bilet decontat de CNAS şi cardul de 
sănătate activat. În caz contrar, ser-
viciile de tratament vor fi încasate la 
tarif pentru turist neasigurat iar turis-
tul va fi obligat să achite diferenţa la 
recepţie. S. C. CĂLIMĂNEŞTI CACIU-
LATA NU ARE CONTRACT CU CASA 
DE ASIGURĂRI OPSNAJ, prin urmare 
aceste bilete nu sunt decontabile. 
Atracţii turistice: Manăstirea Cozia 
(ctitorita în 1387 de către Mircea cel 
Bătrân, Domnitorul Ţării Româneşti), 
cel mai vechi şi mai important monu-
ment de arhitectură şi artă medieva-
lă din Țara Românească; Mănăstirea 
Ostrov, ctitorită în 1500 de Neagoe 
Basarab; Ruinele Castrului roman 
Arutela.

Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

05.01-31.03

Tip Cameră CAZARE ŞI PENSIUNE
COMPLETĂ - MENIU FIX

CAZARE ŞI MASA
Fișă cont

Dublă sejur minim 2 nopţi şi masă 106,95 113,85

Single sejur minim 2 nopţi şi masă 133,17 140,07

Dublă sejur minim 5 nopţi, masă şi tratament CU bilet de trimitere şi card de sănătate activat 123,05 129,95

Single sejur minim 5 nopţi, masă şi tratamen CU bilet de trimitere şi card de sănătate activat 147,20 154,10

Dublă sejur minim 5 nopţi, masă şi tratament FĂRĂ bilet de trimitere şi card de sănătate activat 132,25 139,15

Single sejur minim 5 nopţi, masă şi tratamen FĂRĂ bilet de trimitere şi card de sănătate activat 158,47 165,37
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ment, taxa emitere card pentru masa fișă 
cont, pensiune completă - meniu fix sau 
masă fișă cont.
ATENŢIE: rezervările pentru adulţi însoţiţi 
de copii se efectuează doar cu servicii de 
masă fișă cont. Serviciile cu meniul fix in-
diferent de tipul de solicitare (odihnă sau 
tratament) sunt disponibile doar pentru 
adulţi neînsoţiţi de copii.
Valoarea serviciilor de masă incluse: 
La pachetele de tratament CU bilet de tri-
mitere 50,00 Lei/zi/adult.
La pachetele de odihnă şi trata-
ment  FĂRĂ  bilet de trimitere 55,00 Lei/
zi/adult.
Valorea taxei emitere card pentru masa 
fișă cont inclusă: 
La pachetele cu masă fișă cont 6,90 Lei/
zi/adult şi copil peste 14 ani şi 3,45 Lei/zi/
copil sub 14 ani
TRATAMENT DE LUNI PÂNĂ VINERI   (3 
proceduri de tratament/zi+cură de ape)
Turiştii trebuie să prezinte la hotel dova-
da de asigurat (adeverinţă de la locul de 
muncă sau cupon de pensie) şi obliga-
toriu bilet de trimitere tip pentru servicii 
medicale în sistemul asigurărilor sociale 

de sănătate de la medicul de familie sau 
medic specialist, bilet decontat de CNAS 
şi cardul de sănătate activat. În caz con-
trar, serviciile de tratament vor fi încasate 
la tarif pentru turist neasigurat iar turistul 
va fi obligat să achite diferenţa la recepţie.
S. C. CĂLIMĂNEŞTI CACIULATA NU ARE 
CONTRACT CU CASA DE ASIGURĂRI OP-
SNAJ, prin urmare aceste bilete nu sunt 
decontabile.
Facilități copii cu 2 adulţi: 
- 0-7 ani gratuit fără pat suplimentar, fără 
masă fișă cont sau achită 50% din tariful 
de adult cu pat suplimentar sau  50% 
masă fișă cont
- 1 copil 7-14 ani achită 50% din tariful 
unui adult şi beneficiază de pat suplimen-
tar şi 50% din serviciile de masă fișă cont 
şi taxa de emitere card şi al doilea copil  
7-14 ani doar 50% din serviciile de masă 
fișă cont şi taxa de emitere card
- 1 copil 14-16 ani achită 50% din tariful de 
cazare şi beneficiază de pat suplimentar 
şi 100% din serviciile de masă fișă cont şi 
taxa de emitere card şi al doilea copil 14-
16 ani doar 100% din serviciile de masă 
fișă cont şi taxa de emitere card
- 1 copil 0-7 ani gratuit fără pat suplimen-

tar, fără masă fișă cont sau 50% masă fișă 
cont şi taxa de emitere card şi al doilea 
copil 7-14 ani achită 50% din tariful unui 
adult şi beneficiază de pat suplimentar 
şi 50% din serviciile de masă fișă cont şi 
taxa de emitere card 
- 1 copil 0-7 ani gratuit fără pat suplimen-
tar, fără masă fișă cont sau 50% masă fișă 
cont şi taxa de emitere card şi al doilea 
copil 14-16 ani achită 50% din tariful de 
cazare şi 100% din serviciile de masă fișă 
cont şi taxa de emitere card
- 1 copil 7-14 ani achită 50% din tariful 
unui adult şi beneficiază de pat suplimen-
tar şi 50% din serviciile de masă fișă cont 
şi taxa de emitere card şi al doilea copil 
14-16 ani achită 100% din serviciile de 
masă fișă cont şi taxa de emitere card 
Facilități copii cu 1 adult:
- 0-7 ani  - tarif camera single fără masă 
fișă cont sau 50% masă fișă cont şi taxa 
de emitere card 
- 1 copil 7-14 ani - tarif cameră dublă şi 
achită 50% din serviciile de masă fișă 
cont şi taxa de emitere card
- 2 copii 7-14 ani - tarif cameră dublă şi 
50% din serviciile de masă fișă cont şi 
taxa de emitere card 

- 1 copil 14-16 ani – tarif cameră dublă şi 
100% din tariful de masă fișă cont şi taxa 
de emitere card
- 2 copii 14-16 ani – tarif cameră dublă 
cu pat suplimentar şi 100% din tariful de 
masă fișă cont şi taxa de emitere card
- 1 copil 0-7 ani şi al doilea copil 7-14 ani 
tarif cameră dublă primul copil fără masă 
fișă cont sau 50% masă fișă cont şi taxa 
de emitere card şi al doilea copil achită 
50% din serviciile de masă fișă cont şi 
taxa de emitere card 
- 1 copil 0-7 ani şi al doilea copil 14-16 ani 
tarif cameră dublă primul copil fără masă 
fișă cont sau 50% masă fișă cont şi taxa 
de emitere card şi al doilea copil achită 
100% din tariful de masă fișă cont şi taxa 
de emitere card
- 1 copil 7-14 ani şi al doilea copil 14-16 
ani tarif cameră dublă cu pat suplimentar 
şi primul copil achita 50% din serviciile de 
masă fișă cont şi taxa de emitere card şi 
al doilea copil achita 100% din tariful de 
masă fișă cont şi taxa de emitere card. 
Pentru pat suplimentar se achita 50% din 
valoarea unui loc în cameră dublă.
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Dotări generale: restaurant, parcare pro-
prie, loc de joacă pentru copii, internet, 
animalele de companie acceptate, tera-
să; Săli de conferinţă:   1  - capacitate 18 
locuri. Dotări: flipchart, ecran de proiecţie, 
TV, hârtie şi markere, videoproiector, ac-
ces internet.
Dotări camere: aer condiţionat, TV, mini-
bar, baie cu duș, uscător de păr, telefon. 
Număr total camere:   14 Duble: 12  - 6 

camere duble lux cu canapea extensibi-
lă, balcon şi vedere la Dunăre; 1 cameră 
dublă standard cu balcon şi vedere la 
Dunăre; 5 camere duble standard fără bal-
con şi fără vedere la Dunăre. Apartamen-
te:  2 - junior suite cu canapea extensibilă, 
balcon, vedere la Dunăre. 
Servicii masă: se acordă în restaurant 
propriu: mic dejun, prânz sau cină în sis-
tem a-la-carte.

EȘELNIȚA ****      
PENSIUNEA ANCORA

Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

Tip Cameră 01.05-01.10

Single 178,20

Dublă standard 99,00

Dublă de lux cu vedere la Dunăre 113,85

Junior suite 128,70

Dublă standard cu vedere la Dunăre 113,85

Servicii incluse: cazare cu mic dejun (mi-
cul dejun este în sistem a-la-carte). 
Servicii opţionale: prânz sau cina 55.00 
Lei/zi/ adult şi copil peste 12 ani şi 27.50 
Lei/zi/ copil sub 12 ani.
 Facilităţi copii cu 1 adult:  
1 sau 2 copii 0-12 ani – tarif camera single 
şi plătesc mic dejun 22,00 Lei/zi/copil.
1 copil între 12-18 ani – tarif camera du-
blă standard, de lux, junior suite.  
- 2 copii între 12-18 ani – tarif cameră du-
blă de lux sau junior suite şi achită micul 
dejun pentru 1 copil 55,00 Lei/zi

- 1 copil 0-12 ani  şi 1 copil 12-18 ani - tarif 
cameră dublă integral un mic dejun copil 
care se plăteşte  22.00 lei/zi.
 Facilităţi copii cu 2 adulţi: 
- 1 sau 2 copii 0-12 ani beneficiază de 
gratuitate la cazare şi plătesc mic dejun 
22,00 Lei/zi/copil;
- 1 sau 2 copii 12-18 ani achită 55,00 Lei/
zi/copil şi are inclus mic dejun şi se cazea-
ză doar în camerele duble de lux şi junior 
suite pe canapeaua extensibilă. În came-
rele duble standard nu se poate introduce 
pat suplimentar. 

Dotări generale: restaurant 90 locuri, 
parcare proprie -20 locuri, internet, terasă 
acoperită 40 locuri, terasă descoperită 
20 locuri, ponton pentru agrement nautic 
şi pescuit. Săli de conferinţă:   1  - o sală 
cu capacitate de 60 locuri dotată cu: 
flipchart, video proiector, ecran. 

Dotări camere: TV, baie cu duș. Număr total 
camere:   24  - din care 18 camere duble, 3 
camere triple, 2 suite cu canapea extensibilă 
şi 1 apartament. Duble: 18 - 3 camere duble 
cu pat matrimonial, 3 camere duble twin şi 
12 camere duble superioare. Camerele ma-
trimoniale şi twin au suprafaţă mică, nu au 

aer condiţionat şi balcon, în ele se pot caza 
numai 2 adulţi. Camerele duble superioare 
spre deosebire de cele standard (matrimoni-
ale/twin) dispun de aer condiţionat şi balcon. 
Apartamente:  1 - apartamentul este compus 
din living şi dormitor. Triple:  3 , camerele triple 
nu au balcon dar au aer condiţionat. 

Servicii masă: se acordă în restaurantul pro-
priu. Micul dejun este continental iar prânzul 
şi cina în sistem fișă cont. Fitness/Wellness/
Sport: piscină în aer liber. Distracţie: şalupă de 
agrement 6 persoane; banana de 6 persoane 
şi inel; sky nautic; barcă de pescuit; barcă de 
croazieră cu motor (de 14 persoane).

EȘELNIȚA ***      
PENSIUNEA STEAUA DUNĂRII

Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

Tip Cameră 05.01- 31.03

Dublă matrimonială 49,50

Dublă twin 49,50

Dublă superioară 59,40

Dublă matrimonială în regim single 79,20

Dublă twin în regim single 79,20

Dublă superioară în regim single 95,04

Triplă 49,50

Suită 89,10

Servicii incluse:  cazare.
Servicii opţionale: 
Masă:  Mic dejun (continental) 22,00 Lei/
zi/adult şi copil peste 9 ani şi 16,50 Lei /zi/ 
copil sub 9 ani; Prânz sau Cină (fişa cont) 
44,00 Lei /zi/ adult şi copil peste 9 ani, şi 
22,00 Lei /zi/copil sub 9 ani.
Croaziere  pe Dunăre  cu vizitarea princi-
palelor obiective turistice (durată 1,5 h): 
38,50 Lei/adult şi copil peste 9 ani, copii 
sub 9 ani au gratuitate. 
Facilităţi copii cu 1 adult:  
- 1 copil 0-9 ani- tarif dublă matrimonială/
twin/superioară.  
- 1 copil 9-14 ani- tarif dublă matrimonia-
lă/twin/superioară.  
- 2 copii 0-9 ani- tarif cameră dublă supe-

rioară.
- 2 copii 9-14 ani- tarif cameră triplă/suite.
- 1 copil 0-9 ani şi 1 copil 9-14 ani-tarif ca-
meră dublă superioară. 
Facilităţi copii cu 2 adulţi: 
- 1 copil 0-9 ani beneficiază de gratuitate 
la cazare în cameră dublă superioară/tri-
plă şi suită.
- 1 copil 9-14 ani- tarif cameră triplă/suite.
- 1 copil 0-9 ani şi 1 copil 9-14 ani-tarif ca-
mera triplă şi suită.
- 2 copii 0-14 ani se cazează doar în ca-
merele triple şi în suite pe canapeaua 
extensibilă. Pensiunea nu are paturi su-
plimentare.
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BORȘA	

DĂNEȘTI	

***

****

    

    

HOTEL	ROMAN

HOTEL	SECRET	GARDEN

Dotări	generale: hotelul a fost inau-
gurat în decembrie 2014 şi dispune 
de: piscină interioară încălzită cu o 
vedere splendidă asupra munților 
Rodnei, zona SPA (saună, salină), re-
staurant cu peste 200 de locuri, bar, 
parcare proprie cu sistem de supra-
veghere video, terasă exterioară, spa-
ţiu de joacă pentru copii, acces gratu-
it la internet WI-FI în incinta hotelului. 

Dotări	camere: 36 de camere duble, 
toate echipate cu TV LCD și cablu TV, 
baie proprie, uscător de păr şi pat ma-
trimonial. 
Servicii	masă: se acordă în restauran-
tul propriu, categoria 3*, meniul cuprin-
zând preparate din bucătăria tradiţio-
nală românească şi internaţională. 
Facilităţi	 copii: loc de joacă pentru 
copii. 
Distracţie:	 se pot practica  nume-
roase activităţi în aer liber (plimbări 
în mijlocul naturii, drumeţii, echitaţie, 
excursii off-road cu maşini de teren, 
biciclete sau motociclete) iar iubitorii 
sporturilor de iarnă au în apropiere 
pârtia de schi din staţiune.Obiective 
turistice: Rezervaţia Pietrosu Rodnei, 

Dotări	 generale: restaurant -100 lo-
curi, parcare proprie, internet, terasă- 
150 locuri, crama. Săli de conferinţă: 
1 - sala are o capacitate de 30 locuri 
şi este dotată cu video-proiector, 
flipchart, instalaţie de sonorizare, 
toate de ultimă generaţie, oferind ast-
fel condiţii optime pentru organizarea 
de şedinţe, seminarii, traininguri, pre-

zentări, precum şi facilităţi de club. 
Dotări	 camere: TV, minibar, baie cu 
dus, uscător de păr, băi cu jacuzzi 
în apartamente, telefon în cameră şi 
baie. 
Număr	 total	 camere:	24, Duble: 20, 
Apartamente: 4 - apartamentul este 
compus din living cu canapea exten-
sibilă şi dormitor cu pat matrimonial. 

Prețuri	recomandate	în	Lei/zi/persoană

Tip	Cameră 05.01-10.12

Dublă 104,90

Single 124,88
Servicii	incluse: cazare cu mic dejun, acces gratuit la Spa - piscină, saună şi salină.
Facilităţi	copii: 0-6 ani gratuitate la cazare şi achită micul dejun 6,23 Lei/zi, dacă do-
reşte pat suplimentar şi mic dejun achită 46,19 Lei/ zi; 6 -14 ani  achită cazare cu pat 
suplimentar şi mic dejun 52,44 Lei/ zi; peste 14 ani şi al 3-lea adult achită cazare cu pat 
suplimentar şi mic dejun 64,93 Lei/ zi.
Servicii de masă opţionale - prânz sau cină: 69,93 Lei/zi/persoană;
Servicii de masă opţionale copii - prânz sau cină: 0-6 ani achită 17,48 Lei/zi; 6-14 ani 
achită 34,96 Lei/zi; peste 14 ani şi al 3-lea adult  achită 69,93 Lei/zi.  
Check-in ora 14:00 şi check-out ora 10:00. 

Cascada Cailor, Lacul Iezer, Rezerva-
ţia mixtă Peştera şi Izvorul Albastru 
al Izei, Rezervaţia Piatra Rea, Parcul 

Naţional Munţii Rodnei, Mănăstirile 
din lemn, Mocănița, Cimitirul Vesel, 
Valea Vinului, Săpânța. 

Servicii:	Incluse: acces gratuit la pisci-
ne, saună, sala de fitness şi terenul de 
sport.  Contra cost: cosmetică, mani-
chiura, pedichiură, coafor, frizerie. 
Servicii	 masă: se acordă în resta-
urantul Secret-Garden unde se pot 
savura mâncăruri delicioase, băuturi 
variate, totul într-un cadru ce îmbină 
stilul modern cu cel rustic. Oaspeţii 

complexului pot savura preparate 
rafinate din patrimoniul culinar ro-
mânesc şi internaţional. Terasa ge-
neroasă completează în mod inspirat 
spaţiul restaurantului. 
Fitness/Wellness/Sport: piscină în 
aer liber -3 piscine, piscina acoperită, 
SPA, baza tratament, teren sport mixt 
-fotbal, tenis, baschet- cu instalaţie 
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BLIDARI	

BAIA	SPRIE	

***

***

    

    

COMPLEX	LOSTRIȚA

COMPLEX	HOTELIER	ȘUIOR	

Dotări	 generale: restaurant  85 lo-
curi, parcare proprie  40 locuri, terasă 
amenajată deasupra unuia dintre ba-
zine, 2 foişoare, bar. 
Dotări	camere: TV, baie cu duș. 
Număr	total	camere:	22 - single, du-
ble şi triple. 
Servicii	masă: preparat după reţete 
proprii, păstrăvul este specialitatea 
casei şi este servit alături de alte 
preperate specifice zonei în restau-

rantul complexului dispus în 2 săli 
de mese şi un salon amenajat în stil 
vânătoresc. Vara, terasă amenajată 
deasupra unuia dintre bazine, permi-
te servirea mesei în aer liber şi vizio-
narea în acelaşi timp a spectacolului 
oferit de păstrăvi. Terasa dispune de 
80 de locuri împreună cu 2 foişoare şi 
2 mese amenajate în jurul unei fân-
tâni. Pe alee sunt alte mese aranjate 
în fata bazinelor de păstrăvi. Pe timp 

Dotări	 generale: BAZĂ: restaurant 
120 locuri, parcare proprie, loc de 
joacă pentru copii asigura distracţia 
copiilor pe un joc gonflabil de 21 m 
lungime şi 5 m lăţime compus din 
tobogan, zid de ascensiune şi mul-

Prețuri	recomandate	în	Lei/zi/persoană

Tip	Cameră 05.01-20.12

Single 100,00

Dublă matrimonială 60,00

Twin 60,00

Triplă 46,67

Pat suplimentar 33,33
Servicii	incluse:	cazare cu mic dejun. Tariful pentru pat suplimentar este 33,33 Lei/noapte.
Servicii	opţionale: prânz sau cina 44 Lei/zi/persoană. 
Facilităţi	copii:	0-4 ani neîmpliniţi beneficiază de gratuitate la cazare fără pat suplimen-
tar; copiii cu vârste cuprinse între 4-16 ani neîmpliniţi achită pat suplimentar cu mic 
dejun: 33,33 Lei/zi. La recepţie se achită taxa hotelieră.

Prețuri	recomandate	în	Lei/zi/persoană

Tip	Cameră 05.01-22.12

Dublă 125,00

Single 220,00

Junior Suite 165,00

Apartament VIP 240,00

Servicii	incluse: cazare cu mic dejun bufet, accesul gratuit la piscinele interioare şi ex-
terioare, saună, sala de fitness şi teren de sport (tenis/ fotbal).
Facilităţi	 copii:  între 0 şi 12 ani beneficiază de gratuiatate la cazare şi mic dejun, în 
cazul în care nu solicită pat suplimentar. Primul şi al doilea copil în camera cu un adult 
beneficiază de de o reducere de 50% la tariful net pe loc de cazare cu mic dejun inclus 
pe tipul respectiv de cameră. În cameră dublă cu doi adulţi, primul copil beneficiază de 
gratuitate iar al doilea de reducere 50% din tariful net al unui loc de cazare cu mic dejun 
inclus pe tipul respectiv de cameră. A treia sau a patra persoană adultă cazata în cameră 
dublă cu pat suplimentar sau apartament beneficiază de 20% reducere din tariful net al 
unui loc de cazare cu mic dejun inclus pe tipul de cameră respectiv.
Servicii	opţionale: prânz sau cină 33 Lei/zi/adult şi 16,50 Lei/zi/copil.

de iarnă, focul din şemineu, vinul tare 
şi aromat asigură toate ingredientele 
pentru a crea o atmoseferă romanti-
că, plină de emoţii. 
Distracţie:	pentru împătimiţii zăpezii, 
pârtia de schi Cora şi staţiunea de 
schi Izvoare se află la numai 10 km 
de Complexul Lostrița. Atracţii turis-
tice în apropiere: Cheile Lăpuşului, 
Cimitirul Vesel, Creasta Cocoşului, 
Lacul Albastru.

nocturnă, sala fitness, saună. 
Atracţii	turistice: Cimitirul Vesel din 
Săpânţa, Mănăstirea Bârsană, Mă-
năstirea Sfântă Ana din Rohia, Valea 
Izei, Tara Lăpuşului, Muzeul Etnogra-
fic Sighetul Marmaţiei, bisericile de 
lemn din Maramureş.

PISCINELE EXTERIOARE: 
- piscină copii, cu tobogane şi o adân-
cime de 0,5 m 
- piscină cu hidromasaj cu o adânci-
me de 1,20 m 
- piscină de 15x8 m şi o adâncime 
cuprinsă între 1,20 şi 2,10 m 

Temperatura apei este cuprinsă între 
24 şi 28 grade C. Piscinele sunt func-
ţionale din luna iunie până în luna 
septembrie. 
Tratament: afecţiuni ale aparatului 
locomotor (afecţiuni reumatismale 
inflamatorii, degenerative, abarticu-

lare, stări posttraumatice), afecţiuni 
ale aparatului digestiv, afecţiuni gine-
cologice, afecţiuni otolaringologice, 
afecţiuni ale aparatului respirator, 
distonii neurovegetative.

tiple obstacole, leagăne şi personal 
pentru supravegherea lor atât timp 
cât se află în incinta parcului, terasă 
40 locuri, braserie 100 locuri, păstră-
vărie, centru închiriere echipamente 
sportive (ski şi snowboard). Săli de 
conferinţă: 1 - o sala- 80 locuri dota-
tă cu: instalaţie de aer condiţionat, 
instalaţie de sonorizare-amplificare, 
microfoane fixe, aparatură de tradu-
cere simultană în trei limbi, videopro-
iector, ecran de proiecţie, flipchart, 
aparatură audio-video. 
Dotări	 camere: TV, minibar, baie cu 
duș, uscător de păr, telefon.  
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gle  7, duble  38 - dintre care 24 came-
re cu două paturi şi 14 camere cu pat 
dublu şi apartamente 8 - apartamen-
tul este compus din living şi dormitor. 
Servicii	masă: se acordă în unitatea 
restaurant Șuior, în sistem fișă cont. 
Fitness/Wellness/Sport: teren tenis, 
sală fitness, SPA, saună, jacuzzi, so-
lar, darts. COTA 1000: restaurant 100 
locuri, bar ,,după schi’’, terasă resta-
urant pe lac. Săli de conferinţă: 1 - o 
sală- 60 locuri dotată cu: videoproiec-
tor, ecran de proiecţie, flipchart, apa-

ratură audio-video, microfoane fixe. 
Dotări	 camere: TV, minibar, baie cu 
duș, uscător de păr, telefon. 
Număr	total	camere:	15 din care vile 
3 , fiecare vilă având 5 camere duble 
cu pat matrimonial şi un living spa-
ţios. Pârtie de schi cu o lungime de 
1.400 m, dotată cu telescaun cu o ca-
pacitate de 1200 de persoane/ oră şi 
ratrac pentru nivelarea ei. Accesul la 
telescaun se face pe bază de cartele 
magnetice. Terenuri de: fotbal, volei, 
bachet, două saune. 
Distracţie:	masă de biliard, Paint Ball.

Prețuri	recomandate	în	Lei/zi/persoană

Tip	Cameră 05.01-31.03 01.04-30.11

Dublă 110,00 94,60

Single 154,00 118,80

Apartament 144,10 118,80
Servicii	incluse:	cazare cu mic dejun. 
Servicii	opţionale: prânz 55 Lei/zi/persoană, cină 49,5 Lei/zi/persoană. 
Facilităţi	copii:	Copiii cu vârsta până la 3 ani beneficiază de gratuitate în cameră cu 
părinţii; Copiii cu vârsta cuprinsă între 3 ani împliniţi şi 7, cazaţi în cameră cu părinţii 
plătesc mic dejun 16,50 Lei/zi fără pat suplimentar; Copiii cu vârsta între 7-14 ani achită 
50% din tariful unui adult+mic dejun 16,50 Lei şi se asigură patul suplimentar.

BAIA	SPRIE	***      
PENSIUNE	CASA	OLARULUI

Dotări	 generale:  parcare proprie, 
internet wireless, frigider în unitate, 
transport auto, gradină/curte, acces 
la bucătărie, terasă, foişor în curte, 
grătar/barbeque, living, sală de mese, 
sală de conferinţe. 
Dotări	camere: baie cu duș, internet, 
uscător de păr.  Număr total came-
re: 8, duble: 6   dintre care 3 camere 
cu pat matrimonial şi 3 camere cu 
două paturi. La parterul casei, într-o 
atmosferă de muzeu, este amenajat 
un apartament care păstrază speci-
ficul casei ţărăneşti cu tindă şi două 
camere, 2 camere triple, 1 salon, sală 
de conferinţe.
Servicii	masă:  se acordă în sala de 
mese a pensiunii.
Facilităţi	 copii:  copii sub 5 ani care 
nu au nevoie de pat suplimentar nu 
plătesc cazare. Copii intre 5-15 ani 
care dorm în cameră cu părinţii în pat 
suplimentar plătesc 30 lei cazarea iar 
la masă jumătate din preţul pentru 
adulţi.
Distracție:  Veţi putea asista la de-
monstraţii de olărit şi modelaj şi veţi 
avea posibilitatea de a lua lecţii (pen-
tru cei care sunt cazaţi în pensiune 
se oferă 2 lecţii gratuite în funcţie de 
programul atelierului şi de programul 
dumneavoastră) 
Aveţi posibilitatea de a cumpăra lu-
crări din ceramică la preţ de atelier. 
Atracţii	 turistice: Lacul Albastru - 
Baia Sprie - Maramureş este unicat 

în Europa datorită felului în care s-a 
format şi datorită unei proprietăţi 
pe care acesta o are şi anume că-şi 
schimba culoarea în funcţie de ano-
timp (poziţia soarelui, temperatura 
apei). Primăvara lacul are culoarea al-
bastru deschis şi albastru închis, vara 
are culoarea verde închis şi uneori cu 
reflexe de smarald , iar toamna aces-
ta devine verde închis şi uneori maro. 
Masivul Gutâi este unul din cele mai 
cunoscute lanţuri montane din Mara-
mureş, atracţia principală în această 
zonă fiind o formaţiune stâncoasă 
numita sugestiv Creasta Cocoșului 
datorită formei sale. Stânca în sine 
este o atracţie pentru alpinişti, dar 
cadrul natural şi aerul curat sunt 
perfecte chiar şi pentru cei care nu 
doresc să îşi testeze limitele urcând 
pe creastă. De ani buni Creasta 
Cocoșului a devenit un brand local iar 
turiştii sunt încurajaţi să pornească 
într-o aventură unică pentru a înţele-
ge mai bine conexiunea localnicilor 
cu natura. 
Lacul Mogoșa, una dintre principalele 
atracţii pentru băimăreni în week-
end, este în timpul săptămânii un loc 
liniştit, prielnic pentru excursii. Înce-
pând cu luna iulie apa se încălzeşte 
şi se poate face şi baie. De la Lacul 
Mogoșa, cu telescaunul, se poate 
urca pe Vârful Mogoșa , unde la înăl-
ţimea de 1246 metri este un platou 
cu afini. 

Zona Fosilieră Valea Chiuzbăii. În 
drumul spre rezervaţia fosilieră se 
urmează cursul râului şi se pot vedea 

“vâltorile” în care localnicii îşi spală 
cergile de lână.

Prețuri	recomandate	în	Lei/zi/persoană

Tip	Cameră 11.01-01.12

Dublă twin/matrimonială  70,00

Triplă  56,67

Single 120,00 

Dublă twin superioară 75,00
Servicii	incluse:	cazare cu mic dejun inclus.
Facilităţi	copii:	 copii sub 5 ani au gratuitate la cazare dacă nu solicită pat suplimentar. 
Copii 5-15 ani plătesc obligatoriu 30 Lei/zi pat suplimentar + mic dejun. Micul dejun 
pentru copilul 5-15 ani este 16,67 lei/zi. 
Clienții pensiunii pot asista la cerere la o demonstrație de olărit gratuită și cei care au un 
sejur de 2 zile pot primi la cerere o lecție de olărit gratuită.
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M U N T E N I A

Dotări generale: restaurant - 160 
locuri, parcare proprie - 40 locuri, 
parcare publică - 20 locuri, la circa 50 
m, în vecinătatea drumului naţional, 
internet, bar de zi, lift, recepţie. 
Săli de conferinţă: 1 - 80 locuri, dota-

tă cu ecran proiecţie, videoproiector, 
flip-chart, sistem audio, sistem tradu-
cere simultană, laptop, televizor, DVD 
player.
Dotări camere: aer condiţionat, TV, 
minibar, baie cu cadă -sau baie cu 

HOTEL VALEA CU PEȘTI 
AREFU - TRANSFĂGĂRĂȘAN ****      

duș, balcon - pentru majoritatea ca-
merelor, uscător de păr, telefon cu 
acces direct la linie internaţională. 
Număr total camere: 60 din care 
duble 47 - twin şi matrimoniale, apar-
tamente 6, garsoniere  7 - cu pat ma-
trimonial. 
Observaţii: Nu este permis fumatul 
în camerele de hotel. Nu este permis 
accesul cu animale de companie. 
Servicii masă: se acordă în unitatea 
restaurant Valea cu Peşti, categoria 
4* în sistem a la carte. 
Fitness/Wellness/Sport: piscină 

acoperită, teren sport mixt - tenis, 
minifotbal, baschet, handbal, volei., 
saună, jacuzzi. 
Distracţie: bowling, biliard, tenis de 
masă, ping - pong şi jocuri de salon 
(şah, rummy, table, cărţi de joc).  În plus, 
se pot organiza excursii la obiectivele 
turistice din zonă, pe Transfăgărășan 
şi la Lacul Vidraru, precum şi excursii în 
zonele limitrofe (municipiul Curtea de 
Argeş şi la obiectivele din zona Curtea 
de Argeş).  Check-in ora 16.00, check-
out ora 12.00; mic dejun 8.00-10.00; 
program acces agrement 10.00-22.00.

Servicii incluse: cazare cu mic dejun, ac-
ces la piscină, saună, jacuzzi parcarea în 
limita a şaizeci de locuri
Servicii opţionale: prânz sau cină (masă 
fișă cont) 55 Lei/zi/adult şi copil peste 10 
ani şi 27,50 Lei/zi/copil sub 10 ani 
Facilităţi copii cu 1 adult:
- 1 copil sub 10 ani - cameră dublă /garso-
niera 2 locuri/ apartament 2 locuri
- 1 copil peste 10 ani - cameră dublă /gar-
sonieră 2 locuri/ apartament 2 locuri
- 2 copii sub 10 ani - cameră dublă sau 
cameră dublă cu pat suplimentar 80 Lei/zi 
- 2 copii peste 10 ani - cameră dublă / gar-
sonieră 2 locuri / apartament 2 locuri sau 
cameră dublă cu pat suplimentar 80 Lei/
zi,  garsonieră 3 locuri (cu folosirea cana-
pelei),   apartament 3 locuri (cu folosirea 
canapelei)
-1 copil sub 10 ani şi 1 copil peste 10 ani - 

cameră dublă / garsonieră 2 locuri / apar-
tament 2 locuri sau cameră dublă cu pat 
suplimentar 80 Lei/zi,  garsonieră 3 locuri 
(cu folosirea canapelei),  apartament 3 lo-
curi (cu folosirea canapelei)
Facilităţi copii cu 2 adulţi:
- 1 copil sub 10 ani - cameră dublă / gar-
sonieră 2 locuri / apartament 2 locuri sau 
cameră dublă cu pat suplimentar 80 Lei/
zi,  garsonieră 3 locuri (cu folosirea cana-
pelei),   apartament 3 locuri (cu folosirea 
canapelei)
- 1 copil peste 10 ani -  cameră dublă cu 
pat suplimentar 80 Lei/zi,  garsonieră 3 lo-
curi (cu folosirea canapelei),  apartament 
3 locuri (cu folosirea canapelei)
- 2 copii sub 10 ani - cameră dublă cu pat 
suplimentar 80 Lei/zi,  garsonieră 3 locuri 
(cu folosirea canapelei),  apartament 3 lo-
curi (cu folosirea canapelei)

- 2 copii peste 10 ani -  cameră dublă cu 
pat suplimentar 80 Lei/zi şi un mic dejun 
25 Lei/zi, garsonieră 3 locuri (cu folosirea 
canapelei) şi un mic dejun 25 Lei/zi,  apar-
tament 3 locuri (cu folosirea canapelei) şi 
un mic dejun 25 Lei/zi
- 1 copil sub 10 ani şi 1 copil peste 10 ani 
- cameră dublă cu pat suplimentar 80 Lei/
zi şi un mic dejun 25 Lei/zi, garsonieră 3 
locuri (cu folosirea canapelei)  şi un mic 
dejun 25 Lei/zi,   apartament 3 locuri (cu 
folosirea canapelei)  şi un mic dejun 25 
Lei/zi
Facilităţi copii cu 3 adulţi:
- 1 copil sub 10 ani - cameră dublă cu pat 
suplimentar 80 Lei/zi,  garsoniera 3 locuri 
(cu folosirea canapelei),  apartament 3 lo-
curi (cu folosirea canapelei)
- 1 copil peste 10 ani -  cameră dublă cu 
pat suplimentar 80 Lei/zi şi un mic dejun 

25 Lei/zi, garsonieră 3 locuri (cu folosirea 
canapelei) şi un mic dejun 25 Lei/zi,  apar-
tament 3 locuri (cu folosirea canapelei) şi 
un mic dejun 25 Lei/zi
- 2 copii sub 10 ani - cameră dublă cu pat 
suplimentar 80 Lei/zi şi un mic dejun 25 
Lei/zi, garsonieră 3 locuri (cu folosirea 
canapelei) şi un mic dejun 25 Lei/zi,  apar-
tament 3 locuri (cu folosirea canapelei) şi 
un mic dejun 25 Lei/zi
- 2 copii peste 10 ani -  cameră dublă cu 
pat suplimentar 80 Lei/zi şi două mic de-
jun 25 Lei/zi, garsonieră 3 locuri (cu folo-
sirea canapelei) şi două mic dejun 25 Lei/
zi,  apartament 3 locuri (cu folosirea cana-
pelei) şi două mic dejun 25 Lei/zi
- 1 copil sub 10 ani şi 1 copil peste 10 ani 
- garsonieră 3 locuri (cu folosirea cana-
pelei) şi se achită 4 locuri, apartament 4 
locuri (cu folosirea canapelei)

Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

03.01-30.04

Tip Cameră

Sejur
1 noapte

Sejur 
2 nopţi

Sejur 
3 nopţi

Sejur 
4 nopţi

Minim
5 nopţi

Duminică 
- Joi

Vineri -
Sâmbată

Duminică 
- Joi

Vineri -
Sâmbată

Duminică
- Joi

Vineri -
Sâmbată

Dublă matriomonială sau twin 125,00 115,00 125,00 110,00 125,00 107,50 125,00 105,00

Single 230,00 210,00 230,00 200,00 230,00 195,00 230,00 190,00

Garsonieră (2 locuri) 140,00 130,00 140,00 125,00 140,00 122,50 140,00 120,00

Garsonieră (3 locuri) 120,00 106,67 120,00 103,34 120,00 101,66 120,00 100,00

Apartament (2 locuri) 150,00 140,00 150,00 135,00 150,00 132,50 150,00 130,00

Apartament (3 locuri) 126,67 120,00 126,67 110,00 126,67 108,33 126,67 106,67

Apartament (4 locuri) 115,00 100,00 115,00 97,50 115,00 96,25 115,00 95,00
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Dotări generale: restaurant  250 
locuri, parcare proprie, internet, păs-
trare obiecte de valoare, bar de zi cu 
terasă - 50 locuri, lift, plajă privată 
amenajată cu terase, duşuri, şezlon-
guri. 
Săli de conferinţă: 1- o sală cu capa-
citate de 80 locuri. 
Dotări camere: aer condiţionat - o 

parte din camere, TV, frigider, baie cu 
duș, internet, telefon.  
Număr total camere: 119, duble: 
117, apartamente: 2 - apartamentul 
este compus din living cu canapea 
extensibilă şi dormitor. Observaţii - Se 
acceptă animale de companie, taxa 
este 50 Lei/zi. 
Servicii masă: se acordă în unitatea 

HOTEL PARC 
AMARA ***    

restaurant Parc 3 stele. 
Fitness/Wellness/Sport: baza trata-
ment, topogan acvatic şi bazin pen-
tru copii. 
Tratament: cura balneară în staţiu-
nea Amara este indicată atât pentru 
profilaxia cât şi pentru tratamentul 
următoarelor afecţiuni: boli reumatis-
male, sechele posttraumatice, afec-

ţiuni neurologice periferice, afecţiuni 
ginecologice, dermatologie, respira-
torii, digestive, renale. 
Tratamentul balneoterapeutic este 
asigurat de cadre medicale specia-
lizate în baza de tratament dotată 
cu instalaţii pentru bai calde cu apă 
minerală, împachetări cu nămol, fizio-
terapie, sala gimnastică. 

Servicii incluse: cazare cu mic dejun, ac-
ces la piscină, saună, jacuzzi parcarea în 
limita a şaizeci de locuri
Servicii opţionale: prânz sau cină (masă 
fișă cont) 55 Lei/zi/adult şi copil peste 10 
ani şi 27,50 Lei/zi/copil sub 10 ani 

Facilităţi copii cu 1 adult:
- 1 copil sub 10 ani - cameră dublă /garso-
nieră 2 locuri/ apartament 2 locuri
- 1 copil peste 10 ani - cameră dublă /gar-
sonieră 2 locuri/ apartament 2 locuri
- 2 copii sub 10 ani - cameră dublă sau 
cameră dublă cu pat suplimentar 80 Lei/zi 
- 2 copii peste 10 ani - cameră dublă / gar-
sonieră 2 locuri / apartament 2 locuri sau 
cameră dublă cu pat suplimentar 80 Lei/
zi,  garsonieră 3 locuri (cu folosirea cana-
pelei),   apartament 3 locuri (cu folosirea 
canapelei)

-1 copil sub 10 ani şi 1 copil peste 10 ani - 
camera dublă / garsonieră 2 locuri / apar-
tament 2 locuri sau cameră dublă cu pat 
suplimentar 80 Lei/zi,  garsonieră 3 locuri 
(cu folosirea canapelei),  apartament 3 lo-
curi (cu folosirea canapelei)
Facilităţi copii cu 2 adulţi:
- 1 copil sub 10 ani - camera dublă / gar-
sonieră 2 locuri / apartament 2 locuri sau 
cameră dublă cu pat suplimentar 80 Lei/
zi,  garsonieră 3 locuri (cu folosirea cana-
pelei),   apartament 3 locuri (cu folosirea 
canapelei)
- 1 copil peste 10 ani -  cameră dublă cu 
pat suplimentar 80 Lei/zi,  garsonieră 3 lo-
curi (cu folosirea canapelei),  apartament 
3 locuri (cu folosirea canapelei)
- 2 copii sub 10 ani - cameră dublă cu pat 
suplimentar 80 Lei/zi,  garsonieră 3 locuri 
(cu folosirea canapelei),  apartament 3 lo-

curi (cu folosirea canapelei)
- 2 copii peste 10 ani -  cameră dublă cu 
pat suplimentar 80 Lei/zi şi un mic dejun 
25 Lei/zi, garsonieră 3 locuri (cu folosirea 
canapelei) şi un mic dejun 25 Lei/zi,  apar-
tament 3 locuri (cu folosirea canapelei) şi 
un mic dejun 25 Lei/zi
- 1 copil sub 10 ani şi 1 copil peste 10 ani 
- cameră dublă cu pat suplimentar 80 Lei/
zi şi un mic dejun 25 Lei/zi, garsonieră 3 lo-
curi (cu folosirea canapelei) şi un mic dejun 
25 Lei/zi,  apartament 3 locuri (cu folosirea 
canapelei) şi un mic dejun 25 Lei/zi
Facilităţi copii cu 3 adulţi:
- 1 copil sub 10 ani - cameră dublă cu pat 
suplimentar 80 Lei/zi,  garsonieră 3 locuri 
(cu folosirea canapelei),  apartament 3 lo-
curi (cu folosirea canapelei)
- 1 copil peste 10 ani -  cameră dublă cu 
pat suplimentar 80 Lei/zi şi un mic dejun 

25 Lei/zi, garsonieră 3 locuri (cu folosirea 
canapelei) şi un mic dejun 25 Lei/zi,  apar-
tament 3 locuri (cu folosirea canapelei) şi 
un mic dejun 25 Lei/zi
- 2 copii sub 10 ani - cameră dublă cu pat 
suplimentar 80 Lei/zi şi un mic dejun 25 
Lei/zi, garsonieră 3 locuri (cu folosirea 
canapelei) şi un mic dejun 25 Lei/zi,  apar-
tament 3 locuri (cu folosirea canapelei) şi 
un mic dejun 25 Lei/zi
- 2 copii peste 10 ani -  cameră dublă cu 
pat suplimentar 80 Lei/zi şi două mic de-
jun 25 Lei/zi, garsonieră 3 locuri (cu folo-
sirea canapelei) şi două mic dejun 25 Lei/
zi,  apartament 3 locuri (cu folosirea cana-
pelei) şi două mic dejun 25 Lei/zi
- 1 copil sub 10 ani şi 1 copil peste 10 ani 
- garsonieră 3 locuri (cu folosirea cana-
pelei) şi se achită 4 locuri, apartament 4 
locuri (cu folosirea canapelei)

Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

01.05-30.09

Tip Cameră

Sejur
1 noapte

Sejur 
2 nopţi

Sejur 
3 nopţi

Sejur 
4 nopţi

Minim
5 nopţi

Duminică 
- Joi

Vineri -
Sâmbată

Duminică 
- Joi

Vineri -
Sâmbată

Duminică 
- Joi

Vineri -
Sâmbată

Duminică
- Joi

Vineri -
Sâmbată

Dublă matriomonială sau twin 132,50 145,00 120,00 137,50 115,00 137,50 112,50 137,50 110,00

Single 245,00 260,00 220,00 245,00 210,00 245,00 205,00 245,00 200,00

Garsonieră (2 locuri) 147,50 160,00 135,00 152,50 130,00 152,50 127,50 152,50 125,00

Garsonieră (3 locuri) 125,00 133,33 113,34 128,33 108,34 128,33 105,00 128,33 101,67

Apartament (2 locuri) 157,50 170,00 145,00 162,50 140,00 162,50 137,50 162,50 135,00

Apartament (3 locuri) 131,67 140,00 123,34 135,00 118,34 135,00 115,00 135,00 111,67

Apartament (4 locuri) 118,75 125,00 110,00 112,50 105,00 112,50 100,00 112,50 97,50
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Sejur minim 3 nopţi

Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

Tip Cameră 01.06-30.09

Single 160,00

Dublă standard 90,00

Dublă superior 105,00

Apartament 125,00
Servicii incluse: cazare cu mic dejun. Turiştii cazaţi la hotel au intrare gratuită pe plajă 
Mirceşti. Şezlongul se achită separat. Taxa hotelieră se achită la recepţia hotelului şi 
reprezintă 1% din tariful primei nopţi de cazare. Check-in ora 14.00, iar check-out la ora 
12.00.
Servicii opţionale: 
- prânz sau cina (bonuri valorice sau fișă cont) 60,00 Lei/zi/adult şi copil peste 10 ani şi 
30,00 Lei/zi/copil sub 10 ani
- pensiune completă (bonuri valorice sau fișă cont) 80,00 Lei/zi/adult şi copil peste 10 
ani şi 40,00 Lei/zi/copil sub 10 ani
Tratament de Luni -Vineri ( consultaţie de specialitate, 4 proceduri/zi/ persoană, asisten-
ta medicală): 50,00 Lei/zi/persoană
Facilităţi copii cu 2 adulţi:
- 1 sau 2 copii 0-10 ani beneficiază de gratuitate în cameră cu părinţii şi achită pentru 
mic dejun 12,00 Lei/zi. Dacă se doreşte pat suplimentar şi mic dejun se achită 37,00 
Lei/zi
- 1 copil 10-12 ani achită pentru pat suplimentar şi mic dejun 37,00 Lei/zi, iar al 2 lea 
copil achită 12,00 Lei/zi pentru mic dejun
- 1 copil 12-18 ani achită pentru pat suplimentar şi mic dejun 74,00 Lei/zi, iar al 2 lea 
copil achită 24,00 Lei/zi pentru mic dejun
- 1 sau 2 copii peste 10 ani, cazaţi în apartament achită micul dejun, respectiv 12.0 Lei/
zi pentru copii sub 10 ani şi 24,00 Lei /zi pentru copii peste 10 ani
- Al 3 lea adult achită pat suplimentar şi mic dejun 74,00 Lei/zi

Sejur minim 3 nopţi

Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

Tip Cameră 01.10-15.12

Single 150,00

Dublă standard 85,00

Dublă superior 100,00

Apartament 125,00

Servicii incluse: cazare cu mic dejun. Turiştii cazaţi la hotel au intrare gratuită pe plajă 
Mirceşti. Şezlongul se achită separat. Taxa hoteliera se achită la recepţia hotelului şi 
reprezintă 1% din tariful primei nopţi de cazare. Check-in ora 14.00, iar check-out la ora 
12.00.

Servicii opţionale: 
- prânz sau cina (bonuri valorice sau fișă cont) 60,00 Lei/zi/adult şi copil peste 10 ani şi 
30,00 Lei/zi/copil sub 10 ani
- pensiune completă (bonuri valorice sau fișă cont) 80,00 Lei/zi/adult şi copil peste 10 
ani şi 40,00 Lei/zi/copil sub 10 ani
Tratament de Luni -Vineri ( consultaţie de specialitate, 4 proceduri/zi/ persoană, asisten-
ta medicală): 50,00 Lei/zi/persoană

Facilităţi copii cu 2 adulţi:
- 1 sau 2 copii 0-10 ani beneficiază de gratuitate în cameră cu părinţii şi achită pentru 
mic dejun 12,00 Lei/zi. Dacă se doreşte pat suplimentar şi mic dejun se achită 37,00 
Lei/zi
- 1 copil 10-12 ani achită pentru pat suplimentar şi mic dejun 37,00 Lei/zi, iar al 2 lea 
copil achită 12,00 Lei/zi pentru mic dejun
- 1 copil 12-18 ani achită pentru pat suplimentar şi mic dejun 74,00 Lei/zi, iar al 2 lea 
copil achită 24,00 Lei/zi pentru mic dejun
- 1 sau 2 copii peste 10 ani , cazaţi în apartament achită micul dejun, respectiv 12.0 Lei/
zi pentru copii sub 10 ani şi 24,00 Lei /zi pentru copii peste 10 ani
- Al 3 lea adult achită pat suplimentar şi mic dejun 74,00 Lei/zi

Sejur minim 3 nopţi

Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

Tip Cameră 01.04-31.05

Single 150,00

Dublă standard 85,00

Dublă superior 100,00

Apartament 125,00
Servicii incluse: cazare cu mic dejun. Turiştii cazaţi la hotel au intrare gratuită pe plajă 
Mirceşti. Şezlongul se achită separat. Taxa hotelieră se achită la recepţia hotelului şi 
reprezintă 1% din tariful primei nopţi de cazare. Check-in ora 14.00, iar check-out la ora 
12.00.
Servicii opţionale: 
- prânz sau cină (bonuri valorice sau fișă cont) 60,00 Lei/zi/adult şi copil peste 10 ani şi 
30,00 Lei/zi/copil sub 10 ani
- pensiune completă (bonuri valorice sau fișă cont) 80,00 Lei/zi/adult şi copil peste 10 
ani şi 40,00 Lei/zi/copil sub 10 ani
Tratament  de Luni -Vineri ( consultaţie de specialitate, 4 proceduri/zi/ persoană, 
asistență medicală): 50,00 Lei/zi/persoană
Facilităţi copii cu 2 adulţi:
- 1 sau 2 copii 0-10 ani beneficiază de gratuitate în cameră cu părinţii şi achită pentru 
mic dejun 12,00 Lei/zi. Dacă se doreşte pat suplimentar şi mic dejun se achită 37,00 
Lei/zi
- 1 copil 10-12 ani achită pentru pat suplimentar şi mic dejun 37,00 Lei/zi, iar al 2 lea 
copil achită 12,00 Lei/zi pentru mic dejun
- 1 copil 12-18 ani achită pentru pat suplimentar şi mic dejun 74,00 Lei/zi, iar al 2 lea 
copil achită 24,00 Lei/zi pentru mic dejun
- 1 sau 2 copii peste 10 ani , cazaţi în apartament achită micul dejun, respectiv 12.0 Lei/
zi pentru copii sub 10 ani şi 24,00 Lei /zi pentru copii peste 10 ani
- Al 3 lea adult achită pat suplimentar şi mic dejun 74,00 Lei/zi

Pachet Balneo

Prețuri recomandate în Lei/pachet/persoană

Tip Cameră
01.06-15.12

Bonuri valorice Meniu fix

Dubla standard 1210,00 1100,00

Single 1705,00 1595,00
Servicii incluse: cazare 9 nopţi, pensiune completă-valoare masă 35 Lei/zi sau bonuri 
valorice în valoare de 100 Lei/sejur; 7 zile tratament-4 proceduri/zi, consultaţie medica-
lă de specialitate, asistenta medicală. Acces gratuit pe plaja Complexului Parc. Turiştii 
trebuie să prezinte dovadă de asigurat, cupon pensie sau adeverinţă de salariat, bilet 
de trimitere, card de sănătate, copie C.I.Taxa hotelieră se achită la recepţia hotelului şi 
reprezintă 1% din tariful primei nopţi de cazare. Check-in ora 14.00, iar check-out la ora 
12.00. Intrare duminică.

Pachet Relaxare şi Tratament

Prețuri recomandate în Lei/pachet/persoană

Tip Cameră
01.04-15.12

Bonuri valorice Meniu fix

Dublă standard 2052,00 1944,00

Single 2916,00 2808,00
Servicii incluse: cazare 16 nopţi, pensiune completa-meniu fix sau bonuri valorice în va-
loare de 100 Lei/sejur; 12 zile tratament-4 proceduri/zi, consultaţie medicală de specia-
litate, asistenta medicală. Acces gratuit pe plaja Complexului Parc şi la piscină „Eclipsa”. 
Turiştii trebuie să prezinte dovadă de asigurat, cupon pensie sau adeverinţa de salariat, 
bilet de trimitere, card de sănătate, copie C.I.  Taxa hoteliera se achită la recepţia hote-
lului şi reprezintă 1% din tariful primei nopţi de cazare. Check-in ora 14.00, iar check-out 
la ora 12.00. Intrare duminică.
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Pachet Tratament cu mic dejun

Prețuri recomandate în Lei/pachet/persoană

Tip Cameră 01.04-15.12

Dublă standard 900,00
Servicii incluse: 5 nopţi cazare cu mic dejun, tratament 4 proceduri/zi şi consultaţie 
medicală; acces gratuit pe plajă Mirceşti în sezonul estival. Turiştii trebuie să prezinte 
dovadă de asigurat, cupon pensie sau adeverinţa de salariat, bilet de trimitere, card de 
sănătate, copie C.I. Check-in: Duminică.
Servicii opţionale: 
- prânz sau cina (bonuri valorice sau fișă cont) 60 Lei/zi/adult şi copil peste 10 ani şi 30 
Lei/zi copil sub 10 ani
- pensiune completă (bonuri valorice sau fișă cont) 80 Lei/zi/adult şi copil peste 10 ani 
şi 40 Lei/zi/copil sub 10 ani
- taxa animal companie: 30 Lei/zi
Facilităţi copii cu 2 adulţi:
- 1 sau 2 copii 0-10 ani beneficiază de gratuitate în cameră cu părinţii şi achită pentru 
mic dejun 12 Lei/zi. Dacă se doreşte pat suplimentar se achită 50 Lei/zi 
- 1 copil 10-12 ani achită pentru pat suplimentar şi mic dejun 62 Lei/zi, iar al 2 lea copil 
achită 12 Lei/zi pentru mic dejun
- 1 copil 12-18 ani achită pentru pat suplimentar şi mic dejun 73,40 Lei/zi, iar al 2 lea 
copil achită 24 Lei/zi pentru mic dejun
- Al 3 lea adult achită pat suplimentar şi mic dejun 73,40 Lei/zi

Pachet Tratament cu pensiune completă

Prețuri recomandate în Lei/pachet/persoană

Tip Cameră
01.04-15.12

Bonuri valorice
50 Lei/zi

Bonuri valorice
70 Lei/zi

Loc in cameră dublă standard  1100,00 1200,00
Servicii incluse: 5 nopţi cazare,pensiune completă ( bonuri valorice - 50 Lei/zi/adult 
sau 70 Lei/zi/adult), tratament 4 proceduri/zi şi consultaţie medicală; acces gratuit pe 
plajă Mirceşti în sezonul estival. Turiştii trebuie să prezinte dovadă de asigurat, cupon 
pensie sau adeverinţa de salariat, bilet de trimitere, card de sănătate, copie C.I. Check-in: 
Duminică.
Facilităţi copii cu 2 adulţi:
- 1 sau 2 copii 0-10 ani beneficiază de gratuitate în cameră cu părinţii şi achită pentru 
mic dejun 12 Lei/zi. Dacă se doreşte pat suplimentar se achită 50 Lei/zi 
- 1 copil 10-12 ani achită pentru pat suplimentar şi mic dejun 62 Lei/zi, iar al 2 lea copil 
achită 12 Lei/zi pentru mic dejun
- 1 copil 12-18 ani achită pentru pat suplimentar şi mic dejun 73,40 Lei/zi, iar al 2 lea 
copil achită 24 Lei/zi pentru mic dejun
- Al 3 lea adult achită pat suplimentar şi mic dejun 73,40 Lei/zi

HOTEL DANA
AMARA ****    

Dotări generale: parcare proprie - 
pazita, internet, păstrare obiecte de 
valoarebar, terasă. Săli de conferinţă: 
1 - are o capacitate de 80 de locuri 
unde se pot organiza conferinţe, 
traininguri, întâlniri de afaceri, sim-
pozioane, evenimente private şi pune 
la dispoziţie: sonorizare, video-pro-
iector, flip-chart, ecran de protecţie, 
climatizare, mobilier specific.
Dotări camere: aer condiţionat, TV, mi-
nibar, balcon, internet, uscător de păr.
Număr total camere: 39 Duble: 27 - 
standard şi superior Apartamente: 12 
Observaţii: Acces gratuit şi şezlong 
pe plajă Mirceşti a Complexului Ho-
telier Parc în sezonul estival. Taxa 

animal de companie în valoare de 30 
Lei/zi. 
Servicii: Serviciu de trezire, serviciu 
de spălătorie. 
Servicii masă: Se poate servi în sis-
tem a la carte, meniu fix sau bufet 
suedez în Restaurantul Parc*** cu 
o capacitate de 300 locuri, dotat cu 
climatizare sau pe terasa restauran-
tului, sau în Restaurantul Dana**** 
având la dispoziţie un meniu variat 
cu preparate din bucătăria tradiţiona-
lă şi internaţională. 
Facilităţi copii: Bazin şi loc de joacă 
pentru copii. 
Fitness/Wellness/Sport: sala gim-
nastică, fitness. 

Tratament: Tratamentul balneo-
terapeutic este asigurat de cadre 
medicale specializate în baza de 
tratament dotată cu instalaţii de ul-
tima generaţie pentru băi calde cu 
apă minerală, împachetări cu nămol, 
fizioterapie, sală gimnastică. Turiştii 
trebuie să prezinte la hotel dovadă 
de asigurat ( adeverinţă de la locul de 
muncă sau cupon de pensie) şi bilet 
de trimitere tip pentru servicii medi-
cale în sistemul asigurărilor sociale 
de sănătate. În caz contrar, serviciile 
de tratament vor fi încasate la tarif de 
turist neasigurat iar turistul va fi obli-
gat să achite diferenţa la recepţie. 
Distracţie: biliard, tenis de masă, tenis 

de teren, teren de fotbal, călărie, cinema 
Obiective turistice: Plajă: Plajă privată 
este la o distanţă de numai 50m, ame-
najată cu terase, restaurant, duşuri, 
şezlonguri, tobogan acvatic, spaţii de 
divertisment şi relaxare, hodrobiciclete. 
Se asigura şi efectuarea de tratamente 
naturiste constând în bai de soare, bai 
în apa lacului şi tratament cu nămol 
sapropelic. 
Atracţii turistice: Parcul Dendrolo-
gic, Muzeul Judeţean Slobozia, Mu-
zeul Agriculturii Slobozia, Monumen-
tul Eroilor din Primul Război Mondial 
Slobozia, Muzeul Agriculturii Slobo-
zia, Piscul Crasani, Casa Memorială 
Ion Perla din Ograda.

Sejur minim 3 nopţi

Prețuri recomandate în Lei/zi/pers.

Tip Cameră 01.04-15.05

Single 190,00

Dublă standard 105,00 

Dublă superior 115,00 

Apartament 150,00 

Servicii incluse: cazare cu mic dejun, ac-
ces gratuit şi şezlong pe plajă Mirceşti în 
sezonul estival. Taxa hoteliera se achită 
la recepţia hotelului şi reprezintă 1% din 
tariful primei nopţi de cazare. Check-in ora 
14.00, iar check-out la ora 12.00
Servicii opţionale: 
- prânz sau cina (bonuri valorice sau fișă 
cont) 60 Lei/zi/adult şi copil peste 10 ani 
şi 30 Lei/zi copil sub 10 ani

- pensiune completă (bonuri valorice sau 
fișă cont) 80 Lei/zi/adult şi copil peste 10 
ani şi 40 Lei/zi/copil sub 10 ani
- taxa animal companie: 30 Lei/zi
Facilităţi copii cu 2 adulţi:
- 1 sau 2 copii 0-10 ani beneficiază de gra-
tuitate în cameră cu părinţii şi achită pen-
tru mic dejun 12 Lei/zi. Dacă se doreşte 
pat suplimentar se achită 50 Lei/zi 
- 1 copil 10-12 ani achită pentru pat su-

plimentar şi mic dejun 62 Lei/zi, iar al 2 
lea copil achită 12 Lei/zi pentru mic dejun
- 1 copil 12-18 ani achită pentru pat supli-
mentar şi mic dejun 73,40 Lei/zi, iar al 2 
lea copil achită 24 Lei/zi pentru mic dejun
- Al 3 lea adult achită pat suplimentar şi 
mic dejun 73,40 Lei/zi
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Sejur minim 3 nopţi

Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

Tip Cameră 16.05-31.10

Single 210,00

Dublă standard 120,00

Dublă superior 130,00

Apartament 160,00

Servicii incluse: cazare cu mic dejun, acces gratuit şi şezlong pe plajă Mirceşti în sezo-
nul estival. Taxa hoteliera se achită la recepţia hotelului şi reprezintă 1% din tariful primei 
nopţi de cazare. Check-in ora 14.00, iar check-out la ora 12.00
Servicii opţionale: 
- prânz sau cina (bonuri valorice sau fișă cont) 60 Lei/zi/adult şi copil peste 10 ani şi 30 
Lei/zi copil sub 10 ani
- pensiune completă (bonuri valorice sau fișă cont) 80 Lei/zi/adult şi copil peste 10 ani 
şi 40 Lei/zi/copil sub 10 ani
- taxa animal companie: 30 Lei/zi
Facilităţi copii cu 2 adulţi:
- 1 sau 2 copii 0-10 ani beneficiază de gratuitate în cameră cu părinţii şi achită pentru 
mic dejun 12 Lei/zi. Dacă se doreşte pat suplimentar se achită 50 Lei/zi 
- 1 copil 10-12 ani achită pentru pat suplimentar şi mic dejun 62 Lei/zi, iar al 2 lea copil 
achită 12 Lei/zi pentru mic dejun
- 1 copil 12-18 ani achită pentru pat suplimentar şi mic dejun 73,40 Lei/zi, iar al 2 lea 
copil achită 24 Lei/zi pentru mic dejun
- Al 3 lea adult achită pat suplimentar şi mic dejun 73,40 Lei/zi

Sejur minim 3 nopţi

Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

Tip Cameră 01.11-15.12

Single 190,00

Dublă standard 105,00

Dublă superior 115,00

Apartament 150,00

Servicii incluse: cazare cu mic dejun, acces gratuit şi şezlong pe plajă Mirceşti în sezo-
nul estival. Taxa hoteliera se achită la recepţia hotelului şi reprezintă 1% din tariful primei 
nopţi de cazare. Check-in ora 14.00, iar check-out la ora 12.00
Servicii opţionale: 
- prânz sau cina (bonuri valorice sau fișă cont) 60 Lei/zi/adult şi copil peste 10 ani şi 30 
Lei/zi copil sub 10 ani
- pensiune completă (bonuri valorice sau fișă cont) 80 Lei/zi/adult şi copil peste 10 ani 
şi 40 Lei/zi/copil sub 10 ani
- taxa animal companie: 30 Lei/zi
Facilităţi copii cu 2 adulţi:
- 1 sau 2 copii 0-10 ani beneficiază de gratuitate în cameră cu părinţii şi achită pentru 
mic dejun 12 Lei/zi. Dacă se doreşte pat suplimentar se achită 50 Lei/zi 
- 1 copil 10-12 ani achită pentru pat suplimentar şi mic dejun 62 Lei/zi, iar al 2 lea copil 
achită 12 Lei/zi pentru mic dejun
- 1 copil 12-18 ani achită pentru pat suplimentar şi mic dejun 73,40 Lei/zi, iar al 2 lea 
copil achită 24 Lei/zi pentru mic dejun
- Al 3 lea adult achită pat suplimentar şi mic dejun 73,40 Lei/zi

HOTEL AZUGA SKI & BIKE RESORT
AZUGA ***     

Dotări generale: restaurant -AZUGA 
SKI & BIKE RESORT - 90 locuri, resta-
urant Rustic- 40 locuri, parcare pro-
prie -supravegheata video, internet, 
păstrare obiecte de valoare, camera 
de bagaje, centru de închirieri echi-
pamente sportive, magazin articole 
sportive. Săli de conferinţă: 1 - Sala 

de conferinţă cu o capacitate de 40 
de locuri fiind dotată corespunzător 
cu videoproiector, retroproiector, 
ecran proiecţie, sonorizare, flipchart, 
internet.
Dotări camere: TV, minibar, baie cu 
cadă, balcon, internet, uscător de păr, 
telefon. 

Număr total camere: 27 Duble: 26 
- dintre care 20 de camere cu două 
paturi şi 6 camere cu pat dublu.Apar-
tamente: 1 - apartamentul este com-
pus din living şi dormitor. 
Servicii masă: se acordă în unitatea 
restaurant AZUGA SKI & BIKE RE-
SORT categoria 3 stele, în sistem a la 
carte. Amplasat la parterul hotelului, 
restaurantul Azuga Ski & Bike Resort 
are o capacitate de 90 locuri şi 30 de 
locuri în foişor, iar prin serviciile im-
pecabile şi diversitatea preparatelor 
oferite, este în măsură să satisfacă 
cele mai rafinate gusturi. În cadrul 
complexului se organizează diverse 

evenimente, mese festive, petreceri 
private, nunţi, botezuri, foc de tabără 
cu barbeque, team-building-uri, con-
ferinţe. 

Fitness/Wellness/Sport: teren tenis, 
teren sport mixt -(fotbal, baschet, 
handbal), sala fitness, saună. 

Distracţie: Amplasată în cadrul com-
plexului de distracții, la mai puţin de 
100 m de hotel , sala de bowling vă 
pune la dispoziție 8 piste profesio-
nale de bowling, 4 mese de biliard, o 
masă de tenis, o masă de hochei și 
bar ultramodern.
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Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

Tip Cameră 20.02-19.03

Single 188,10 

Dublă 108,90 

Apartament 138,60 
Servicii incluse: cazare cu mic dejun.
Servicii opţionale: Masă fișă cont prânz sau cină 44 Lei/zi/adult şi 22 Lei/zi/copil sub 
14 ani.
Facilităţi copii cu 1 adult:
- 1 copil 0-6 ani - tarif cameră single 
- 2 copii între 0-6 ani - tarif cameră single
- 1 copil între 6-14 ani - tarif cameră dublă
- 2 copii între 6-14 ani - tarif cameră dublă 
- 1 copil 0-6 ani şi 1 copil 6-14 ani - tarif cameră dublă
 Facilităţi copii cu 2 adulţi:
- 1 sau 2 copii 0-6 ani gratuitate la cazare şi mic dejun fără pat suplimentar. Opţional pat 
suplimentar 29,70 Lei/zi
- 1 copil între 6-14 ani -  pat suplimentar şi mic dejun 49,50 Lei/zi
- al 2 lea copil între 6-14 ani - mic dejun 19,80 Lei/zi

Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

Tip Cameră 20.03-29.06

Single 138,60

Dublă 79,20

Apartament 108,90
Servicii incluse: cazare cu mic dejun.
Servicii opţionale: Masa fișă cont prânz sau cina 44 Lei/zi/adult şi 22 Lei/zi/copil sub 
14 ani.
Facilităţi copii cu 1 adult:
- 1 copil 0-6 ani - tarif cameră single 
- 2 copii între 0-6 ani - tarif cameră single
- 1 copil între 6-14 ani - tarif cameră dublă
- 2 copii între 6-14 ani - tarif cameră dublă 
- 1 copil 0-6 ani şi 1 copil 6-14 ani - tarif cameră dublă
 Facilităţi copii cu 2 adulţi:
- 1 sau 2 copii 0-6 ani gratuitate la cazare şi mic dejun fără pat suplimentar. Opţional pat 
suplimentar 29,70 Lei/zi
- 1 copil între 6-14 ani -  pat suplimentar şi mic dejun 49,50 Lei/zi
- al 2 lea copil între 6-14 ani - mic dejun 19,80 Lei/zi

PENSIUNEA MAGIC CLUB
BUȘTENI ****     

Dotări generale: restaurant, parca-
re proprie, loc de joacă pentru copii, 
internet, bibliotecă. Săli de conferin-
ţă: 1 - dispune de videoproiector, dvd-
player, pc cu conexiune internet şi 
internet wireless, fax, copiator, tv cu 
diagonală 106 cm şi flip chart.

Dotări camere: TV, minibar, baie cu 
duș, internet. Număr total came-
re: 21, Duble: 21 - Standard, Superioa-
re şi Lux. Sunt spaţioase, luminoase, 
rafinate, decorate cu stil şi mobilate 

corespunzător. Fiecare cameră deţi-
ne minibar, birou, TV cu ecran plat şi 
baie proprie.

Observaţii: La recepţia pensiunii se 
achită taxa de staţiune şi salvamont 
în valoare de 11 Lei/ camera/ sejur.
Servicii: Room service-gratuit, trans-
fer aeroport - contra cost.

Servicii masă: Se serveşte în terasa 
restaurant în sistem a la carte având 
un meniu foarte variat cu preparate 

din bucătăria românească cât şi din 
cea internaţională. Zona restauran-
tului este una plăcută fiind delimita-
te cu pereţi din sticlă astfel încât să 
savuraţi mâncarea într-o atmosferă 
magică cu priveliştea Munţilor Carai-
man. Zona barului oferă o atmosferă 
lejeră pentru serile relaxante.

Facilităţi copii: Pensiunea copii.

Fitness/Wellness/Sport: saună, ja-
cuzzi. 

Distracţie: excursii montane, biliard, 
darts, spaţiu barbeque, karaoke.

Obiective turistice: Mănăstirea 
Caraiman, Cascada Urlătoare, Cas-
telul Cantacuzino, Babele, Sfinxul, 
Crucea de pe Caraiman - situată 
la 1 oră şi 30 min, Vârful Omu - 
2.505 metri, Cabanele Piatra Arsă 
şi Vârful cu Dor, Cheile Tatarului 
- reprezinta o rezervaţie naturală, 
geologică şi paleologică, care este 
ocrotită şi pentru flora termofilă, 
cu flori rare. Lacul Bolboci denumit 
şi „Marea din Bucegi”. Alte atracţii 
deosebite sunt Peştera Ialomiţei cu 
Schitul şi Mănăstirea, Piatra Arsă, 
Jepii Mari şi Jepii Mici, ornamentaţi 
cu vârfuri ascuţite.

Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

Tip Cameră
02.07-15.09 16.01- 01.07; 

15.09-15.12

Luni-Joi Vineri-
Duminică Luni-Joi Vineri-

Duminică

Dublă standard 95,00 110,00 75,00 90,00

Dubla superioară 122,51 130,00 90,00 110,00

Dublă de lux 130,00 140,00 100,00 120,00
Servicii incluse: cazare.
Facilităţi copii: 0-14 ani beneficiază de gratuitate fără pat suplimentar; pentru  pat su-
plimentar achită 49,50 Lei/zi.
Opţional: mic dejun în valoare de 16,50 Lei/zi, prânz în valoare de 33 Lei/zi sau cină în 
valoare de 38,50 Lei/ persoană.
Check-in începând cu orele 14:00 şi check-out până la ora 11:00.
Taxa de staţiune şi salvamont se achită la recepţia hotelului: 11 Lei/camera/sejur.
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HOTEL SILVA
BUȘTENI ***

tamente şi garsoniere), baie cu duș, 
balcon, uscător de păr  , acces pe 
bază de card magnetic. 
Număr total camere: 123, Duble: 
110. Apartamente: 7.  Apartamentul 
este compus din living şi dormitor. 
Garsoniere: 6 
Observaţii: La recepţie turiştii vor 
achita  taxa salvamont, taxa de staţi-
une.  Se interzice accesul cu animale 
de companie în spaţiile de cazare şi 
masă. 

    

Servicii: Parcarea este contra cost. 
Servicii masă: se acordă în unitatea 
Restaurant Silva, categoria 3 stele în 
sistem a la carte. 
Fitness/Wellness/Sport: teren sport 
mixt - suprafață artificială şi noctur-
nă, sală fitness.  Pârtia Kalinderu (lun-
gime 1470 m; diferenţa de nivel 300 
m; lăţime 40 m; instalaţie de noctur-
nă; teleferic monocablu cu circulaţie 
unidirecţională; telescaun (1070 m);  
2 teleschiuri; instalaţie zăpadă artifi-
cială. 
BAZĂ SPORTIVĂ a Complexului 
Silva*** Buşteni pune la dispoziţia 
amatorilor şi a cluburilor sportive 2 
terenuri (pentru tenis, volei, baschet, 
fotbal-tenis, sau miniforbal) cu supra-
faţa sintetică „SOMMER” şi instalaţii 
de nocturnă.

Dotări generale: restaurant - 240 
locuri (cu orchestră), parcare proprie 
- contra cost ,10 Lei/ zi/ maşina)., 
bar de zi- 70 locuri, salon coafură, 
birou de informaţii turistice, camera 
bagaje. Săli de conferinţă: 5 - 4 săli 

cu capacitate de 30-60 de persoane 
şi o sală cu o capacitate de 100-300 
locuri dotate cu flipchart, retropro-
iector, ecran, video, tv color (30-60 
locuri).  
Dotări camere: TV, frigider - (în apar-

Dotări generale: restaurant 140 lo-
curi, parcare proprie gratuită, inter-
net, bar de zi, cramă 16 locuri, centru 
de închiriere echipament sportiv. 
Dotări camere: TV, minibar, baie cu 
duș, balcon, internet, ferestre antifo-
nice, telefon. Camerele de 2** sunt 
situate la mansardă însă au aceleaşi 
dotări şi facilităţi ca şi cele de 3***. 
Număr total camere: 49, Single: 6 - 

camere clasificate la 2**, Duble: 29 - 
dintre care 20 camere de 3*** şi 9 ca-
mere de 2**, Apartamente: 6 - dintre 
care 3 apartamente cu un dormitor, 2 
apartamente cu dormitor şi living şi 1 
apartament cu trei dormitoare. Apar-
tamentele sunt clasificate la 3***. 
Triple: 8 - camerele sunt clasificate 
la 2**. 
Servicii masă: se acordă în unitatea 

Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

Tip Cameră
03.01-11.03; 01.07-20.12

 1-2 nopți 3-5 nopți minim 6 nopți

Dublă în regim single 179,20 168,00 156,80

Dublă 112,00 106,40 100,80

Apartament 168,00 156,80 151,20
Servicii incluse: cazare cu mic dejun bufet, internet.
Servicii opţionale: masă fișă cont prânz sau cina 44,00 Lei/zi/adult şi copil peste 10 ani 
şi 22 Lei/zi/copil sub 10 ani
La recepţie turiştii vor achita  taxa salvamont, taxa de staţiune. Parcarea este contra 
cost.
Facilităţi copii cu 1 adult:
- 1 copil cu vârsta până în 10 ani - tarif cameră single şi 16.80 Lei/zi mic dejun
- 2 copii cu vârsta până în 10 ani - tarif integral dublă sau apartament
- 1 copil peste 10 ani - tarif integral dublă sau apartament
- 2 copii peste 10 ani - tarif integral dublă sau apartament şi 28.00 Lei/zi mic dejun
- 1 copil cu vârsta până în 10 ani şi 1 copil peste 10 ani- tarif integral dublă sau aparta-
ment şi 16.80 Lei/zi mic dejun 
Facilităţi copii cu 2 adulţi:
- 1 copil cu vârsta până în 10 ani - 16.80 Lei/zi mic dejun fără pat suplimentar sau 56.00 
Lei/zi pat suplimentar şi mic dejun
- 2 copii cu vârsta până în 10 ani - fiecare copil 25 % din tariful de adult fără pat supli-
mentar sau un copil 56.00 Lei/zi cu pat suplimentar şi mic dejun şi al doilea copil 16.80 
Lei/zi mic dejun
- 1 copil peste 10 ani - 28.00 Lei/zi mic dejun fără pat suplimentar sau 56.00 Lei/zi pat 
suplimentar şi mic dejun
- 2 copii peste 10 ani - un copil 56.00 Lei/zi cu pat suplimentar şi mic dejun şi al doilea 
copil 28.00 Lei/zi mic dejun
- 1 copil cu vârsta până în 10 ani şi 1 copil peste 10 ani- un copil 56.00 Lei/zi cu pat 
suplimentar şi mic dejun şi al doilea copil 16.80 Lei/zi mic dejun

Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

Tip Cameră
12.03-30.06

 1-2 nopți 3-5 nopți minim 6 nopți

Dublă în regim single 179,20 168,00 156,80

Dublă 100,80 89,60 84,00

Apartament 145,60 140,00 134,40
Servicii incluse: cazare cu mic dejun bufet, internet.
Servicii opţionale: masa fișă cont prânz sau cina 44.00 Lei/zi/adult şi copil peste 10 ani 
şi 22 Lei/zi/copil sub 10 ani
La recepţie turiştii vor achita  taxa salvamont, taxa de staţiune. Parcarea este contra 
cost.
Facilităţi copii cu 1 adult:
- 1 copil cu vârsta până în 10 ani - tarif cameră single şi 16.80 Lei/zi mic dejun
- 2 copii cu vârsta până în 10 ani - tarif integral dublă sau apartament
- 1 copil peste 10 ani - tarif integral dublă sau apartament
- 2 copii peste 10 ani - tarif integral dublă sau apartament şi 28.00 Lei/zi mic dejun
- 1 copil cu vârsta până în 10 ani şi 1 copil peste 10 ani- tarif integral dublă sau aparta-
ment şi 16.80 Lei/zi mic dejun 
Facilităţi copii cu 2 adulţi:
- 1 copil cu vârsta până în 10 ani - 16.80 Lei/zi mic dejun fără pat suplimentar sau 56.00 
Lei/zi pat suplimentar şi mic dejun
- 2 copii cu vârsta până în 10 ani - fiecare copil 25 % din tariful de adult fără pat supli-
mentar sau un copil 56.00 Lei/zi cu pat suplimentar şi mic dejun şi al doilea copil 16.80 
Lei/zi mic dejun
- 1 copil peste 10 ani - 28.00 Lei/zi mic dejun fără pat suplimentar sau 56.00 Lei/zi pat 
suplimentar şi mic dejun
- 2 copii peste 10 ani - un copil 56.00 Lei/zi cu pat suplimentar şi mic dejun şi al doilea 
copil 28.00 Lei/zi mic dejun
- 1 copil cu vârsta până în 10 ani şi 1 copil peste 10 ani- un copil 56.00 Lei/zi cu pat 
suplimentar şi mic dejun şi al doilea copil 16.80 Lei/zi mic dejun

HOTEL ALEXANDROS 
BUȘTENI ***     
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Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

Tip Cameră
03.01-30.06

 1 - 2 nopți  3 - 6 nopți minim 7 nopți

Dubla JUNIOR ** 84,15 80,92 76,16

Single JUNIOR ** 134,64 129,47 121,86 

Dubla STANDARD *** 94,05 90,44 85,12 

Single STANDARD *** 150,48 144,70 136,19 

Tripla 75,90 72,98 68,69 

Apartament (2 locuri) 123,75 119,00 112,00 

Apartament de lux
(6 locuri) 108,90 104,72 98,56 

Servicii incluse: cazare cu mic dejun ,25 Lei/zi/persoană).
Servicii opţionale: masa fișă cont prânz sau cină 44.00  Lei/zi/persoană.
Facilităţi copii cu 1 adult:
- 1 copil între 0-6 ani - tarif cameră dublă minus un mic dejun
- 2 copii între 0-6 ani - tarif cameră dublă
- 1 copil între 6-12 ani - tarif cameră dublă
- 2 copii între 6-12 ani - tarif cameră dublă
- 1 copil peste 12 ani - tarif cameră dublă
- 2 copii peste 12 ani - tarif cameră dublă şi al doilea copil tarif adult cu mic dejun şi pat 
suplimentar
- 1 copil 0-6 ani şi 1 copil 6-12 ani - tarif cameră dublă
- 1 copil 0-6 ani şi 1 copil peste 12 ani - tarif cameră dublă
- 1 copil 6-12 ani şi 1 copil peste 12 ani -tarif cameră dublă sau opţional şi 50% din tariful 
de adult cu pat suplimentar
Facilităţi copii cu 2 adulţi:
- 1 sau 2 copii între 0-6 ani - gratuitate cu mic dejun şi fără pat suplimentar 
- 1 copil între 0-6 ani - 50% din valoarea unui loc cu mic dejun şi cu pat suplimentar DACĂ 
SE DOREŞTE
- 1 copil 6-12 ani - 50% din tariful de adult cu pat suplimentar
- 2 copii între 6-12 ani - fiecare copil 50% din valoarea unui loc cu mic dejun în aparta-
ment
- 1 copil peste 12 ani - tarif cameră triplă
- 2 copii peste 12 ani - 2 camere duble
- 1 copil 0-6 ani şi 1 copil 6-12 ani - tarif cameră dublă şi 50% din tariful de adult cu pat 
suplimentar
- 1 copil 0-6 ani şi 1 copil peste 12 ani - o cameră dublă minus un mic dejun şi o cameră 
dublă
- 1 copil 6-12 ani şi 1 copil peste 12 ani - 2 camere duble

Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

Tip Cameră
01.07-15.09

 1 - 2 nopți  3 - 6 nopți minim 7 nopți

Dublă JUNIOR ** 94,05 90,44 85,12

Single JUNIOR ** 150,48 144,70 136,19

Dublă STANDARD *** 103,95 99,96 94,08

Single STANDARD *** 166,32 159,94 150,53

Triplă 79,20 76,16 71,68

Apartament (2 locuri) 148,50 142,80 134,40

Apartament de lux
(6 locuri) 123,75 119,00 112,00

Servicii incluse: cazare cu mic dejun ,25 Lei/zi/persoană).
Servicii opţionale: masa fișă cont prânz sau cină 44.00  Lei/zi/persoană.
Facilităţi copii cu 1 adult:
- 1 copil între 0-6 ani - tarif cameră dublă minus un mic dejun
- 2 copii între 0-6 ani - tarif cameră dublă
- 1 copil între 6-12 ani - tarif cameră dublă
- 2 copii între 6-12 ani - tarif cameră dublă
- 1 copil peste 12 ani - tarif cameră dublă
- 2 copii peste 12 ani - tarif cameră dublă şi al doilea copil tarif adult cu mic dejun şi pat 
suplimentar
- 1 copil 0-6 ani şi 1 copil 6-12 ani - tarif cameră dublă
- 1 copil 0-6 ani şi 1 copil peste 12 ani - tarif cameră dublă
- 1 copil 6-12 ani şi 1 copil peste 12 ani -tarif cameră dublă sau opţional şi 50% din tariful 
de adult cu pat suplimentar
Facilităţi copii cu 2 adulţi:
- 1 sau 2 copii între 0-6 ani - gratuitate cu mic dejun şi fără pat suplimentar 
- 1 copil între 0-6 ani - 50% din valoarea unui loc cu mic dejun şi cu pat suplimentar DACĂ 
SE DOREŞTE
- 1 copil 6-12 ani - 50% din tariful de adult cu pat suplimentar
- 2 copii între 6-12 ani - fiecare copil 50% din valoarea unui loc cu mic dejun în aparta-
ment
- 1 copil peste 12 ani - tarif cameră triplă
- 2 copii peste 12 ani - 2 camere duble
- 1 copil 0-6 ani şi 1 copil 6-12 ani - tarif cameră dublă şi 50% din tariful de adult cu pat 
suplimentar
- 1 copil 0-6 ani şi 1 copil peste 12 ani - o cameră dublă minus un mic dejun şi o cameră 
dublă
- 1 copil 6-12 ani şi 1 copil peste 12 ani - 2 camere duble

restaurant Alexandros, categoria 3 
stele, în sistem bonuri valorice / fișă 
cont.  
Fitness/Wellness/Sport: SPA - sau-
nă, teren sport mixt - gazon sintetic 
şi nocturnă, sala fitness, pârtia Kalin-

deru (lungime 1470 m; diferenţa de 
nivel 300 m; lăţime 40 m; instalaţie 
de nocturnă; teleferic monocablu cu 
circulaţie unidirecţională, telescaun 
(1070 m), 2 teleschiuri instalaţie ză-
padă artificială.

Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

Tip Cameră
16.09-22.12

 1 - 2 nopți  3 - 6 nopți minim 7 nopți

Dublă JUNIOR ** 84,15 80,92 76,16

Single JUNIOR ** 134,64 129,47 121,86 

Dublă STANDARD *** 94,05 90,44 85,12 

Single STANDARD *** 150,48 144,70 136,19 

Triplă 75,90 72,98 68,69 

Apartament (2 locuri) 123,75 119,00 112,00 

Apartament de lux
(6 locuri) 108,90 104,72 98,56 

Servicii incluse: cazare cu mic dejun ,25 Lei/zi/persoană).
Servicii opţionale: masa fișă cont prânz sau cina 44.00  Lei/zi/persoană.
Facilităţi copii cu 1 adult:
- 1 copil între 0-6 ani - tarif cameră dublă minus un mic dejun
- 2 copii între 0-6 ani - tarif cameră dublă

- 1 copil între 6-12 ani - tarif cameră dublă
- 2 copii între 6-12 ani - tarif cameră dublă
- 1 copil peste 12 ani - tarif cameră dublă
- 2 copii peste 12 ani - tarif cameră dublă şi al doilea copil tarif adult cu mic dejun şi pat 
suplimentar
- 1 copil 0-6 ani şi 1 copil 6-12 ani - tarif cameră dublă
- 1 copil 0-6 ani şi 1 copil peste 12 ani - tarif cameră dublă
- 1 copil 6-12 ani şi 1 copil peste 12 ani -tarif cameră dublă sau opţional şi 50% din tariful 
de adult cu pat suplimentar
Facilităţi copii cu 2 adulţi:
- 1 sau 2 copii între 0-6 ani - gratuitate cu mic dejun şi fără pat suplimentar 
- 1 copil între 0-6 ani - 50% din valoarea unui loc cu mic dejun şi cu pat suplimentar DACĂ 
SE DOREŞTE
- 1 copil 6-12 ani - 50% din tariful de adult cu pat suplimentar
- 2 copii între 6-12 ani - fiecare copil 50% din valoarea unui loc cu mic dejun în aparta-
ment
- 1 copil peste 12 ani - tarif cameră triplă
- 2 copii peste 12 ani - 2 camere duble
- 1 copil 0-6 ani şi 1 copil 6-12 ani - tarif cameră dublă şi 50% din tariful de adult cu pat 
suplimentar
- 1 copil 0-6 ani şi 1 copil peste 12 ani - o cameră dublă minus un mic dejun şi o cameră 
dublă
- 1 copil 6-12 ani şi 1 copil peste 12 ani - 2 camere duble
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HOTEL CONAC BAVARIA
BUȘTENI ***     

Dotări generale: restaurant -2 - resta-
urantul Trattorie Bavaria cu o capaci-
tate de 60 de persoane, teresa de vară 
de 40 persoane şi restaurantul Roses 
Ballroom cu o capacitate de 120 per-

soane., parcare proprie, internet Săli de 
conferinţă: 1 - cu o capacitate de până 
la 100 locuri dotată cu videoproiector, 
ecran de proiecţie, flipchart, acces la 
internet, telefon, fax. 

Dotări camere: TV, baie cu cadă, baie 
cu duș, balcon, internet, uscător de 
păr. 
Număr total camere: 22 Single: 2
Duble: 15 - 5 camere duble premium 
cu balcon şi 10 camere duble stran-
dard fără balcon. Apartamente: 5 - 3 
apartamente premium cu balcon şi 
2 apartamente standard fără balcon 
Servicii şi facilităţi. 
Servicii masă: Se oferă în restauran-
tul propriu, Trattoria Bavaria cu spe-

cialităţi bavareze şi cu bere bavareză 
nefiltrată. Totul este proaspăt prepa-
rat şi sănătos. Un ambient intim, căl-
duros, plin de rafinament şi elegantă. 
Obiective turistice: Casa memoriala 
Cezar Petrescu, Mănăstirea Carai-
man, Castelul Cantacuzino, Crame 
Rhein din Azuga, Castelul Peleş, 
Mănăstirea Sinaia, Casa memoriala 
George Enescu, Muzeul trenuleţelor 
în miniatură din gara Sinaia, Fun Park 
Kalinderu, Escapade Zamora.

Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

Tip Cameră
03.01-30.06

 Vineri-Sâmbătă  Duminică-Joi

Single 156,80 134,40

Dublă standard 89,60 78,40

Dublă premium 109,20 95,20

Triplă 84,00 74,67

Apartament standard (4 persoane) 70,00 64,40

Apartament premium (4 persoane) 85,40 78,40
Servicii incluse: cazare cu mic dejun.
Servicii opţionale: prânz sau cina 49,50 Lei/zi/persoană.
Facilităţi copii cu 2 adulţi:
- 0-6 ani beneficiază de gratuitate la cazare cu mic dejun , fără acordare de pat supli-
mentar; 
- 6-10 ani achită pentru mic dejun 11,20 Lei/zi cazaţi în cameră cu părinţii; 
- 10-18 ani achită micul dejun 22,40 Lei/zi cazaţi în cameră cu părinţii;
- patul suplimentar se taxează cu 56,00 Lei/noapte fiind inclus şi micul dejun în tarif.

Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

Tip Cameră
01.09-23.12

 Vineri-Sâmbătă  Duminică-Joi

Single 156,80 134,40

Dublă standard 89,60 78,40 

Dublă premium 109,20 95,20 

Triplă 84,00 74,67 

Apartament standard (4 persoane) 70,00 64,40 

Apartament premium (4 persoane) 85,40 78,40 
Servicii incluse: cazare cu mic dejun.
Servicii opţionale: prânz sau cina 49,50 Lei/zi/persoană.
Facilităţi copii cu 2 adulţi:
- 0-6 ani beneficiază de gratuitate la cazare cu mic dejun , fără acordare de pat supli-
mentar; 
- 6-10 ani achită pentru mic dejun 11,20 Lei/zi cazaţi în cameră cu părinţii; 
- 10-18 ani achită micul dejun 22,40 Lei/zi cazaţi în cameră cu părinţii;
- patul suplimentar se taxează cu 56,00 Lei/noapte fiind inclus şi micul dejun în tarif.

Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

Tip Cameră 01.07-31.08

Single 168,00

Dublă standard 95,20

Dublă premium 112,00

Triplă 84,00

Apartament standard (4 persoane) 70,00

Apartament premium (4 persoane) 84,00

Servicii incluse: cazare cu mic dejun.
Servicii opţionale: prânz sau cina 49,50 Lei/zi/persoană.
Facilităţi copii cu 2 adulţi:
- 0-6 ani beneficiază de gratuitate la cazare cu mic dejun , fără acordare de pat supli-
mentar; 
- 6-10 ani achită pentru mic dejun 11,20 Lei/zi cazaţi în cameră cu părinţii; 
- 10-18 ani achită micul dejun 22,40 Lei/zi cazaţi în cameră cu părinţii;
- patul suplimentar se taxează cu 56,00 Lei/noapte fiind inclus şi micul dejun în tarif.

Oferta 3+1

Prețuri recomandate în Lei/pachet/persoană

Tip Cameră 03.01-31.07; 10.09-23.12
excepţie sărbători legale

Dublă standard 287,10

Dublă premium 346,50

Apartament standard (4 persoane) 227,70

Apartament premium (4 persoane) 272,25

Servicii incluse: 3 nopţi + 1 noapte gratis cazare cu mic dejun.

Servicii opţionale: prânz sau cină 49,50 Lei/zi/persoană.

Facilităţi copii cu 2 adulţi:
- 0-6 ani beneficiază de gratuitate la cazare cu mic dejun , fără acordare de pat supli-
mentar; 
- 6-10 ani achită pentru mic dejun 11,00 Lei/zi cazaţi în cameră cu părinţii; 
- 10-18 ani achită micul dejun 22,00 Lei/zi cazaţi în cameră cu părinţii;
- patul suplimentar se taxează cu 55,00 Lei/noapte fiind inclus şi micul dejun în tarif.
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PENSIUNEA CASA IRIS
SINAIA ****

CARAIMAN
SINAIA ***

    

    

Dotări generale: restaurant, parcare 
proprie -supravegheata cu camere 
video, internet -Wi-fi şi prin cablu., te-
rasă ( 60 locuri), plată prin card. Săli 

de conferinţă: 1 - Iris: 50 locuri ( poate 
găzdui 60 de persoane în aranjament 
Theatre). Dotări: flipchart, ecran de 
proiecţie, TV-LCD, hârtie şi markere, 

Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

Tip Cameră 03.01-23.12

Single 179,20

Dublă standard 100,80

Dublă de lux 100,80

Junior Suite 140,00

Senior Suite 165,20

Servicii incluse: cazare cu mic dejun bufet suedez, acces gratuit la saună, jacuzzi, fitness.
Servicii opţionale: prânz sau cina 55 Lei / zi / adult şi copil peste 12 ani şi 27,50 Lei /
zi/ copil sub 12 ani
La recepţie se achită taxa de staţiune de 2,5% din tariful primei nopţi de cazare şi taxa 
salvamont( 6 Lei / persoana/sejur).
Facilităţi copii cu 2 adulţi:
- 1 sau 2 copii 0-9 ani beneficiază de gratuitate la cazare şi mic dejun, fără acordare de 
pat suplimentar;
- 1 copil 0-9 ani achită 56 Lei / zi pentru pat suplimentar şi mic dejun
- 1 sau 2 copii 9-12 ani achită pentru micul dejun 28 Lei / zi fără acordare de pat suplimentar
- 1 copil 9-12 ani achită 56 Lei / zi pentru pat suplimentar şi mic dejun
- 1 copil 12-18 ani achită 56 Lei / zi  pentru pat suplimentar şi mic dejun
- Al treilea şi al 4 lea adult achită 56 Lei / zi pentru pat suplimentar şi mic dejun

Week-end romantic

Prețuri recomandate în Lei/pachet/persoană

Tip Cameră 03.01-31.07; 10.09-23.12
exceptie sarbatori legale

Dublă standard 222,75

Dublă premium 257,40

Apartament standard (2 persoane) 287,10

Apartament premium (2 persoane) 405,90

Servicii incluse: 
2 nopţi cazare cu mic dejun, o cină ro-
mantică ( bon valoric de 100 Lei/cameră), 
surpriză în cameră. Opţional servicii de 
masaj, contra-cost, cu programare în ziua 
sosirii.

Servicii opţionale: 
prânz sau cina 49,50 Lei/zi/persoană.

videoproiector, acces internet. 
Dotări camere: TV -LCD, minibar, seif, 
baie cu duș, balcon, internet -acces 
gratuit, uscător de păr, telefon. 
Număr total camere: 20 Duble: 14 - 
dintre care 13 camere duble standard 
şi 1 cameră dublă matrimonială de lux.
Apartamente: 6 - 4 junior suite cu ca-
napea şi 2 senior suite cu canapea. 
Observaţii:La recepţie se achită taxa 
hoteliera 2,5% din tariful primei nopţi 
de cazare şi taxa salvamont: 6 Lei / 

persoana/sejur. 
Servicii masă: se acordă în restau-
rant propriu (capacitate 40 locuri): 
mic dejun bufet suedez, prânz sau 
cină în sistem a-la-carte. Fitness / 
Wellness / Sport: SPA -sauna, jacuzi, 
aparate fitness. 
Distracţie: sala de jocuri - biliard, 
rummy. 
Atracţii turistice: Castelul Peleş, Pe-
lisor, Mănăstirea Sinaia, Muzeul Geor-
ge Enescu, Cazino-ul.
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Dotări generale: restaurant  2 sa-
loane (clasic şi naţional) 140 locuri, 
internet, păstrare obiecte de valoare. 
Săli de conferinţă: 3 - Sala Regele 
Carol - 70 locuri, Sala Regina Maria - 
20 locuri, Sala Regele Ferdinand - 40 
locuri. 

Dotări camere: TV, baie cu cadă, in-
ternet. 
Număr total camere: 71, Duble: 
61 - dintre care 46 camere cu două 
paturi şi 15 camere cu pat matrimo-
nial. Garsoniere: 10. Observaţii La 
recepţie se va achita  taxa de şi taxa 

salvamont. 
Servicii: închirieri maşini. 
Servicii masă: se acordă în unitatea 
restaurant Caraiman, categoria I, 
micul dejun în sistem bufet suedez, 
dejun şi cina a la carte. 
Fitness/Wellness/Sport: practica-

rea sporturilor de iarnă - părţii de 
schi: Carp, Valea Dorului, Vanturis, 
Turistică, Drumul Vechi, Poiana Stanii 
Regale. Transport pe cablu (teleschi, 
telescaun, baby-ski) cota 1.400, 
scoala de schi, drumeţii pe potecile 
marcate cu ghid monitor.

Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

Tip Cameră 03.01-23.12

Dublă 101,70

Garsonieră 129,95

Single 158,20
Servicii incluse: cazare şi mic dejun.
Servicii opţionale: masa fișă cont prânz sau cina 55,00 Lei/zi.adult şi copil peste 12 ani 
şi 27,50 Lei/zi/copil sub 12 ani

La recepţie se achită taxa de staţiune şi taxa salvamont.
Facilităţi copii cu 1 adult:
- 1 sau 2 copii 0-6 ani - tarif cameră single
- 1 copil 6-12 ani - tarif single şi 1 mic dejun 28,25 Lei/zi
- 2 copii 6-12 ani - integral tarif spaţiu pentru 2 adulţi
- 1 copil 0-6 ani şi 1 copil 6-12 ani - integral tarif spaţiu pentru 2 adulţi
Facilităţi copii cu 2 adulţi:
- 0-6 ani beneficiază de gratuitate la cazare fără pat suplimentar sau achită 50% din 
tariful de adult pentru pat suplimentar
- 6-12 ani achită 50% din tariful unui adult şi beneficiază de pat suplimentar şi al doilea 
copil achită micul dejun 28,25 Lei/zi/copil. 
- peste 12 ani tarif de adult

Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

Tip Cameră 03.01-23.12

Dublă 3 stele 101,70

Single 3 stele 158,20 

Dublă 4 stele 129,95 

Garsonieră cu living si dormitor 4 stele 169,50 

Apartament cu cadă cu hidromasaj 4 stele 226,00 

Dublă în regim single 4 stele 214,70 

Servicii incluse: cazare şi mic dejun.

Servicii opţionale: masă fișă cont prânz sau cină 55,00 Lei/zi.adult şi copil peste 12 ani 
şi 27,50 Lei/zi/copil sub 12 ani
La recepţie se achită taxa de staţiune şi taxa salvamont.

Facilităţi copii cu 1 adult:
- 1 sau 2 copii 0-6 ani - tarif cameră single
- 1 copil 6-12 ani - tarif single şi 1 mic dejun 28,25 Lei/zi
- 2 copii 6-12 ani - integral tarif spaţiu pentru 2 adulţi
- 1 copil 0-6 ani şi 1 copil 6-12 ani - integral tarif spaţiu pentru 2 adulţi

Facilităţi copii cu 2 adulţi:
- 0-6 ani beneficiază de gratuitate la cazare fără pat suplimentar sau achită 50% din 
tariful de adult pentru pat suplimentar
- 6-12 ani achită 50% din tariful unui adult şi beneficiază de pat suplimentar şi al doilea 
copil achită micul dejun 28.25  Lei/zi/copil. 
- peste 12 ani tarif de adult

HOTEL PALACE
SINAIA ****     

Dotări generale: restaurant 230 lo-
curi,  parcare proprie, acces persoa-
ne cu dizabilităţi, internet, păstrare 
obiecte de valoare, bar de zi, terase 
de vară, coafor- frizerie, birou de in-
formaţii. 
Hotelul dispune şi de camere de 3*, 
situate la mansardă.
Săli de conferinţă: 5 - Sala George 

Enescu- 110 locuri, Nicolae Iorga- 45 
locuri, Mircea Eliade- 45 locuri, Geor-
ge Emil Palade- 25 locuri, Constantin 
Brancusi- 80 locuri. Sălile sunt dotate 
cu: flipchart, videoproiector, retropro-
iector, ecran, internet, copiator, scan-
ner, telefon, fax. 
Dotări camere: TV, minibar, baie cu 
duș, internet, uscător de păr, telefon.

Număr total camere: 150, Single: 19, 
Duble: 119 -dintre care 72 de camere 
cu două paturi şi 47 de camere cu pat 
dublu, Apartamente: 3 - apartamen-
tul este compus din living şi dormitor. 
Apartamentele dispun de cadă cu hi-
dromasaj.Garsoniere: 9. 
Observatii: La recepţie se va achita  
taxa de staţiune 1 şi taxa salvamont. 

Servicii: păstrarea obiectelor de valoa-
re, birou de informaţii, spalatorie-cura-
tatorie, room-service, frizerie, coafură, 
închirieri maşini, schimb valutar. 
Servicii masă: se acordă în unitatea 
restaurant Palace 4 stele, micul dejun 
în sistem bufet suedez, dejun şi cina 
a la carte. 
Distracţie: discotecă.
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HOTEL BUCEGI
SINAIA ***     

HOTEL BUCEGI SINAIA este situat în 
centrul oraşului Sinaia. Pentru a de-
scrie cel mai bine specificul Vilei să 
începem cu o „poveste”. Există un drum 
pe care toată înalta societate a secolu-
lui XX l-a urmat, este drumul vechi, de 
odihnă, de la Bucureşti la Sinaia. Acum 
poţi să începi şi tu o călătorie în trecu-
tul nobil al Văii Prahovei. La Sinaia te 

aşteaptă, proaspăt deschisă „HOTEL 
BUCEGI SINAIA”, gata să îţi ofere toate 
deliciile rezervate altădată doar pentru 
nobili şi regalitate. Cinează în compa-
nia unor vinuri de cramă excepţionale 
şi trăieşte experienţă incredibilă de a te 
relaxa la HOTEL BUCEGI SINAIA, locul 
în care totul e dus la cel mai înalt nivel al 
rafinamentului. Alege să fii nobil pentru 

Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

Tip Cameră
11.01 - 14.07

 Duminică-Joi  Vineri-Duminică

Dublă în regim single 175,15 190,97

Dublă standard 101,14 112,44

Apartament clasic 129,39 146,34

Al treilea adult și copil peste 12 ani 
în apartament clasic 62,15 62,15

Al patrulea adult și copil peste 12 
ani în apartament clasic 50,85 50,85

Apartament executiv 151,99 168,94

Al treilea adult și copil peste 12 ani 
în apartament executiv 73,45 73,45

Al patrulea adult și copil peste 12 
ani în apartament executiv 62,15 62,15

Servicii incluse: cazare cu mic dejun, parcare şi internetul Wi-Fi 
Servicii opţionale: prânz sau cină (masă fișă cont) 44,00 Lei/zi/adult şi copil peste 12 
ani şi 22,00 Lei/zi/copil sub 12 ani
Facilităţi copii în cameră cu 1 adult: 
- 1 copil 0-6 ani - tarif cameră single 
- 1 copil 6-12 ani - tarif cameră dublă sau apartament 
- 1 copil peste 12 ani - tarif cameră dublă sau apartament 
- 2 copii 0-6 ani - tarif cameră dublă sau apartament 
- 2 copii 6-12 ani - tarif cameră dublă sau apartament şi al doilea copil 28,25 Lei/zi micul 
dejun
- 2 copii peste 12 ani -  tarif apartament şi al doilea copil tarif de a treia persoană în 
apartament
- 1 copil 0-6 ani şi 1 copil 6-12 ani -  tarif cameră dublă sau apartament 
- 1 copil 0-6 ani şi 1 copil peste 12 ani - tarif cameră dublă sau apartament 
- 1 copil 6-12 ani şi 1 copil peste 12 ani - tarif cameră dublă sau apartament şi al doilea 
copil 28,25 Lei/zi micul dejun
Facilităţi copii în cameră cu 2 adulţi: 
- 0-6 ani beneficiază de gratuitate la cazare cu mic dejun dacă sunt cazaţi în cameră cu 
părinţii fără pat suplimentar 
- 6-12 ani achită 28,25 Lei/zi micul dejun cu pat suplimentar dar doar în apartamente nu 
şi în camere duble.
- Peste 12 ani doar în apartamente şi achită că a treia sau a patra persoană conform 
tabel.

Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

Tip Cameră
15.07 - 15.09

 Duminică-Joi  Vineri-Duminică

Dublă în regim single 213,57 236,17

Dublă standard 123,74 135,04 

Apartament clasic 168,94 180,24 

Al treilea adult și copil peste 12 ani 
în apartament clasic 62,15 62,15 

Al patrulea adult și copil peste 12 
ani în apartament clasic 50,85 50,85 

Apartament executiv 185,89 197,19 

Al treilea adult și copil peste 12 ani 
în apartament executiv 73,45 73,45 

Al patrulea adult și copil peste 12 
ani în apartament executiv 62,15 62,15 

Servicii incluse: cazare cu mic dejun, parcare şi internetul Wi-Fi 
Servicii opţionale: prânz sau cină (masă fișă cont) 44.00Lei/zi/adult şi copil peste 12 
ani şi 22,00 Lei/zi/copil sub 12 ani
Facilităţi copii în cameră cu 1 adult: 
- 1 copil 0-6 ani - tarif cameră single 
- 1 copil 6-12 ani - tarif cameră dublă sau apartament 
- 1 copil peste 12 ani - tarif cameră dublă sau apartament 
- 2 copii 0-6 ani - tarif cameră dublă sau apartament 
- 2 copii 6-12 ani - tarif cameră dublă sau apartament şi al doilea copil 28,25 Lei/zi micul 
dejun
- 2 copii peste 12 ani -  tarif apartament şi al doilea copil tarif de a treia persoană în 
apartament
- 1 copil 0-6 ani şi 1 copil 6-12 ani -  tarif cameră dublă sau apartament 
- 1 copil 0-6 ani şi 1 copil peste 12 ani - tarif cameră dublă sau apartament 
- 1 copil 6-12 ani şi 1 copil peste 12 ani - tarif cameră dublă sau apartament şi al doilea 
copil 28,25 Lei/zi micul dejun
Facilităţi copii în cameră cu 2 adulţi: 
- 0-6 ani beneficiază de gratuitate la cazare cu mic dejun dacă sunt cazaţi în cameră cu 
părinţii fără pat suplimentar 
- 6-12 ani achită 28,25 Lei/zi micul dejun cu pat suplimentar dar doar în apartamente nu 
şi în camere duble.
- Peste 12 ani doar în apartamente şi achită că a treia sau a patra persoană conform 
tabel.

o săptămână, pentru un week-end sau 
măcar pentru o seară
Dotări generale:restaurant, parcare 
proprie -10 autoturisme, internet. 
Săli de conferinţă: 1 - 30 locuri şi echi-
pată complet.
Dotări camere: TV -cablu, minibar, baie 
cu duș, internet - wirelss sau fir, telefon. 
Număr total camere: 21
Duble: 10 - 6 camere cu două paturi şi 
4 camere cu pat matrimonial.
Apartamente: 11 - dintre care 2 apar-
tamente standard cu living şi dormi-
tor şi 9 apartamente executive.
Apartamente EXECUTIVE: 
- 1 apartament cu living, bucătărie 
(complet utilată) şi 2 dormitoare duble; 

- 3 apartamente cu living, bucătă-
rie (complet utilată) şi 2 dormitoare 
(unul dublu şi 1 single); 
- 5 apartamente cu living, bucătărie 
(complet utilată) şi 1 dormitor.
Servicii masă: se acordă în unitatea 
restaurant Bucegi, categoria 3*, în 
sistem a la carte.
Fitness/Wellness/Sport: Pe timp de 
iarnă, paradisul sporturilor zăpezii este 
staţiunea Sinaia. Se pot practica, pe 
pârtiile amenajate, schi fond, schi alpin, 
schi randonee, schi extrem şi snow-
board. Pentru cei care nu au încercat 
până acum şi vor să experimenteze din 
plăcerile schiului şcolile de schi locale 
vă vor asigura pregătirea necesară. 
Atracţii turistice: Dintre monumen-
tele istorice puteţi vizita: Castelul 
Peleş, construit între 1875 - 1883 în 
stil german renascentist, cu elemente 
gotice; Mănăstirea Sinaia, întemeiată 
între 1690 - 1695 de Spătarul Mihail 
Cantacuzino; Casa Memoriala Geor-
ge Enescu etc.
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Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

Tip Cameră
16.09 - 20.12

 Duminică-Joi  Vineri-Duminică

Dublă în regim single 175,15 190,97

Dublă standard 101,14 112,44

Apartament clasic 129,39 146,34

Al treilea adult și copil peste 12 ani 
în apartament clasic 62,15 62,15

Al patrulea adult și copil peste 12 
ani în apartament clasic 50,85 50,85

Apartament executiv 151,99 168,94

Al treilea adult și copil peste 12 ani 
în apartament executiv 73,45 73,45

Al patrulea adult și copil peste 12 
ani în apartament executiv 62,15 62,15

Servicii incluse: cazare cu mic dejun, parcare şi internetul Wi-Fi 

Servicii opţionale: prânz sau cină (masă fișă cont) 44,00 Lei/zi/adult şi copil peste 
12 ani şi 22,00 Lei/zi/copil sub 12 ani

Facilităţi copii în cameră cu 1 adult: 
- 1 copil 0-6 ani - tarif cameră single 
- 1 copil 6-12 ani - tarif cameră dublă sau apartament 
- 1 copil peste 12 ani - tarif cameră dublă sau apartament 
- 2 copii 0-6 ani - tarif cameră dublă sau apartament 
- 2 copii 6-12 ani -  tarif cameră dublă sau apartament şi al doilea copil 28,25 Lei/
zi micul dejun
- 2 copii peste 12 ani - tarif apartament şi al doilea copil tarif de a treia persoană în 
apartament
- 1 copil 0-6 ani şi 1 copil 6-12 ani -  tarif cameră dublă sau apartament 
- 1 copil 0-6 ani şi 1 copil peste 12 ani - tarif cameră dublă sau apartament 
- 1 copil 6-12 ani şi 1 copil peste 12 ani - tarif cameră dublă sau apartament şi al 
doilea copil 28,25 Lei/zi micul dejun

Facilităţi copii în cameră cu 2 adulţi: 
- 0-6 ani beneficiază de gratuitate la cazare cu mic dejun dacă sunt cazaţi în cameră 
cu părinţii fără pat suplimentar 
- 6-12 ani achită 28,25 Lei/zi micul dejun cu pat suplimentar dar doar în apartamen-
te nu şi în camere duble.
- Peste 12 ani doar în apartamente şi achită că a treia sau a patra persoană conform 
tabel.

Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

Tip Cameră
11.01 - 14.07

 Duminică-Joi  Vineri-Duminică

Dublă în regim single 56,50 62,15

Dublă standard 33,90 36,73

Dublă executiv 42,38 45,20

Apartament clasic 53,68 56,50

Al treilea adult și copil peste 12 ani 
în apartament clasic 21,47 22,60

Apartament executiv 62,15 64,98

Al treilea adult și copil peste 12 ani 
în apartament executiv 24,86 25,99

Servicii incluse: cazare cu mic dejun, parcare şi internetul Wi-Fi 
Servicii opţionale: prânz sau cină (masă fișă cont) 11 Euro/zi/adult şi copil peste 12 ani 
şi 5.50 Euro/zi/copil sub 12 ani
Facilităţi copii în cameră cu 1 adult: 
- 1 copil 0-6 ani - tarif cameră single 
- 1 copil 6-12 ani - tarif cameră dublă sau apartament 
- 1 copil peste 12 ani - tarif cameră dublă sau apartament 
- 2 copii 0-6 ani - tarif cameră dublă sau apartament 
- 2 copii 6-12 ani - tarif cameră dublă sau apartament şi al doilea copil 20 % din loc adult 
- 2 copii peste 12 ani - tarif apartament şi al doilea copil 40 % din loc adult 
- 1 copil 0-6 ani şi 1 copil 6-12 ani -  tarif cameră dublă sau apartament 
- 1 copil 0-6 ani şi 1 copil peste 12 ani - tarif cameră dublă sau apartament 
- 1 copil 6-12 ani şi 1 copil peste 12 ani - tarif cameră dublă sau apartament şi al doilea 
copil 20 % din loc adult 
Facilităţi copii în cameră cu 2 adulţi: 
- 0-6 ani beneficiază de gratuitate la cazare cu mic dejun dacă sunt cazaţi în cameră cu 
părinţii fără pat suplimentar 
- 6-12 ani achită 20% din tariful de adult cu pat suplimentar dar doar în apartamente nu 
şi în camere duble.
- Peste 12 ani doar în apartamente şi achită conform tabel

VILA ECONOMAT
SINAIA ***     

Vila este în cadrul complexului Furnica 
- Economat care este situat în vecină-
tatea Castelului Peleş la 10 minute de 
centrul staţiunii, pe drumul care duce 
spre cota 1400.
Situată lângă Castelul Peleş, Vila ECO-
NOMAT a fost construită în acelaşi stil 
bavarez ca şi palatul, fiind deopotrivă 
simplă, elegantă şi confortabilă. 
Dotări generale: Restaurant - cu 5 sa-
loane, 120 de locuri, parcare proprie  cu 
plată.

Dotări camere: TV, frigider, baie cu 
cadă - in apartamente, baie cu duș - in 
camere. 
Număr total camere: 16
Duble: 9 - 3 camere duble în corpul A şi 
6 camere duble în corpul B, Apartamen-
te: 7 - 2 apartamente clasic în corpul A 
şi 1 apartament clasic în corpul B şi 4 
apartamente executiv în corpul A 
Servicii masă: se acordă în unitatea 
restaurant Economat, categoria 3 stele, 
în sistem a la carte. 
Fitness/Wellness/Sport: practicarea 
sporturilor de iarnă - părţii de schi: 
Carp, Valea Dorului, Vanturis, Turistică, 
Drumul Vechi, Poiana Stanii Regale, 
transport pe cablu (teleschi, telescaun, 
baby-ski) cota 1.400, drumeţii pe pote-
cile marcate cu ghid monitor, scoala de 
schi.



72 Informații și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

 B
AL

NE
O 

M
ON

TA
N 

& 
DE

LT
A 

DU
NĂ

RI
I 2

01
7

Dotări generale: restaurant  600 locuri, 
parcare proprie 120 locuri cu plată, 
internet, cafenea, pizzerie, frizerie, co-
afor, 7 săli de conferinţă:  Sala Mioriţa 
100 locuri, Bucegi 80 locuri, Carpaţi 50 
locuri, Izvor 50 locuri, Laca 24 locuri, 
Protocol 10 locuri, Club Fusion 150 
locuri. Sălile sunt dotate cu: proiector 
multimedia, flipchart-uri, PC-uri cu co-
nectare la Internet, copiator, scanner şi 
sistem de sonorizare. 
Dotări camere: aer condiţionat  55 de 

camere sunt dotate cu AC, TV, minibar, 
baie cu duș, uscător de păr, telefon, 
unele camere dispun şi de balcon. 
Număr total camere: 243 din care  26 
single, 214 duble dintre care 137 came-
re cu două paturi şi 77 camere cu pat 
dublu, 3 garsoniere. 
Servicii: parcarea este contra cost. 
Servicii masă: se acordă în unitatea re-
staurant , categoria 3 stele, micul dejun 
în sistem bufet suedez, dejun şi cină în 
sistem fișă cont.

Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

Tip Cameră
15.07-15.09

 Duminică-Joi  Vineri-Duminică

Dublă în regim single 62,15 67,80

Dublă standard 36,73 39,55 

Dublă executiv 45,20 48,03 

Apartament clasic 62,15 64,98

Al treilea adult și copil peste 12 ani 
în apartament clasic 24,86 25,99

Apartament executiv 73,45 76,28

Al treilea adult și copil peste 12 ani 
în apartament executiv 29,38 30,51

Servicii incluse: cazare cu mic dejun, parcare şi internetul Wi-Fi 
Servicii opţionale: prânz sau cină (masă fișă cont) 11 Euro/zi/adult şi copil peste 12 ani 
şi 5.50 Euro/zi/copil sub 12 ani
Facilităţi copii în cameră cu 1 adult: 
- 1 copil 0-6 ani - tarif cameră single 
- 1 copil 6-12 ani - tarif cameră dublă sau apartament 
- 1 copil peste 12 ani - tarif cameră dublă sau apartament 
- 2 copii 0-6 ani - tarif cameră dublă sau apartament 
- 2 copii 6-12 ani - tarif cameră dublă sau apartament şi al doilea copil 20 % din loc adult 
- 2 copii peste 12 ani - tarif apartament şi al doilea copil 40 % din loc adult 
- 1 copil 0-6 ani şi 1 copil 6-12 ani -  tarif cameră dublă sau apartament 
- 1 copil 0-6 ani şi 1 copil peste 12 ani - tarif cameră dublă sau apartament 
- 1 copil 6-12 ani şi 1 copil peste 12 ani - tarif cameră dublă sau apartament şi al doilea 
copil 20 % din loc adult 
Facilităţi copii în cameră cu 2 adulţi: 
- 0-6 ani beneficiază de gratuitate la cazare cu mic dejun dacă sunt cazaţi în cameră cu 
părinţii fără pat suplimentar 
- 6-12 ani achită 20% din tariful de adult cu pat suplimentar dar doar în apartamente nu 
şi în camere duble.
- Peste 12 ani doar în apartamente şi achită conform tabel

Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

Tip Cameră
16.09-20.12

 Duminică-Joi  Vineri-Duminică

Dublă în regim single 56,50 62,15

Dublă standard 33,90 36,73

Dublă executiv 42,38 45,20

Apartament clasic 53,68 56,50

Al treilea adult și copil peste 12 ani 
în apartament clasic 21,47 22,60

Apartament executiv 62,15 64,98

Al treilea adult și copil peste 12 ani 
în apartament executiv 24,86 25,99

Servicii incluse: cazare cu mic dejun, parcare şi internetul Wi-Fi 
Servicii opţionale: prânz sau cină (masă fișă cont) 11 Euro/zi/adult şi copil peste 12 ani 
şi 5.50 Euro/zi/copil sub 12 ani
Facilităţi copii în cameră cu 1 adult: 
- 1 copil 0-6 ani - tarif cameră single 
- 1 copil 6-12 ani - tarif cameră dublă sau apartament 
- 1 copil peste 12 ani - tarif cameră dublă sau apartament 
- 2 copii 0-6 ani - tarif cameră dublă sau apartament 
- 2 copii 6-12 ani - tarif cameră dublă sau apartament şi al doilea copil 20 % din loc adult 
- 2 copii peste 12 ani - tarif apartament şi al doilea copil 40 % din loc adult 
- 1 copil 0-6 ani şi 1 copil 6-12 ani -  tarif cameră dublă sau apartament 
- 1 copil 0-6 ani şi 1 copil peste 12 ani - tarif cameră dublă sau apartament 
- 1 copil 6-12 ani şi 1 copil peste 12 ani - tarif cameră dublă sau apartament şi al doilea 
copil 20 % din loc adult 
Facilităţi copii în cameră cu 2 adulţi: 
- 0-6 ani beneficiază de gratuitate la cazare cu mic dejun dacă sunt cazaţi în cameră cu 
părinţii fără pat suplimentar 
- 6-12 ani achită 20% din tariful de adult cu pat suplimentar dar doar în apartamente nu 
şi în camere duble.
- Peste 12 ani doar în apartamente şi achită conform tabel

HOTEL RINA SINAIA 
SINAIA ****     

Oferta: Stai 4 nopţi şi plăteşti 3!

Prețuri recomandate în Lei/pachet/persoană

Tip Cameră 07.01-31.03

Dublă 3* 522,50

Suite 3 * (2 camere duble comunicante - 4 persoane) 522,50

Servicii incluse: 4 nopţi de cazare cu mic dejun bufet, masa în cont de 190 lei / persoa-
nă/pachet, taxa de staţiune, taxa de salvamont. Acces gratuit la parcare, piscină, saună 
şi sala fitness. Se acordă reducere de 10% pentru consumaţia în Crama Rina, Nargila 
Grill & Bar şi Ramayan Cafe.

Facilităţi copii cu 1 adult:
- 2 copii între 0-6 ani - tarif cameră dublă
- 1 copil între 6-12 ani - tarif cameră dublă
- 2 copii între 6-12 ani - tarif cameră dublă şi 71,50 Lei pentru pat suplimentar
- 1 copil peste 12 ani - tarif cameră dublă
- 2 copii peste 12 ani - tarif cameră dublă şi 100% din tarif adult pentru pat suplimentar
- 1 copil 0-6 ani şi 1 copil 7-12 ani - tarif cameră dublă
- 1 copil 0-6 ani şi 1 copil peste 12 ani - tarif cameră dublă
- 1 copil 6-12 ani şi 1 copil peste 12 ani - tarif cameră dublă şi 71,50 Lei pentru pat 
suplimentar

Facilităţi copii cu 2 adulţi:
- 1 sau 2 copii între 0-6 ani - gratuitate cu mic dejun şi fără pat suplimentar, opţional 
71,50 Lei pentru pat suplimentar 
- 1 copil între 6-12 ani - 71,50 Lei pentru pat suplimentar 
- 2 copii între 6-12 ani - tarif suite
- 1 copil peste 12 ani - tarif adult cu pat suplimentar
- 2 copii peste 12 ani - tarif suite
- 1 copil 6-12 ani şi 1 copil peste 12 ani - tarif suite
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Week-end la munte

Prețuri recomandate în Lei/pachet/persoană

Tip Cameră 07.01-31.03

Dublă 3* 412,50

Suite 3 * (2 camere duble comunicante - 4 persoane) 412,50
Servicii incluse: 2 nopţi de cazare cu mic dejun bufet, 3 mese principale (cina-pranz-
cina) cu băuturi, în variante la alegere din lista All inclusive, taxa de staţiune, taxa de 
salvamont. Acces gratuit la parcare, piscină, saună şi sala fitness. Se acordă reducere de 
10% pentru consumaţia în Crama Rina, Nargila Grill & Bar şi Ramayana Cafe.
Pentru copiii între 0-6 ani mesele principale nu sunt incluse şi se comandă a-la-carte la 
restaurant.
Oferta este valabilă în limita locurilor disponibile.
Facilităţi copii cu 1 adult:
- 2 copii între 0-6 ani - tarif cameră dublă
- 1 copil între 6-12 ani - tarif cameră dublă
- 2 copii între 6-12 ani - tarif cameră dublă şi 275,00 Lei/pachet pentru pat suplimentar 
şi mese principale
- 1 copil peste 12 ani - tarif cameră dublă
- 2 copii peste 12 ani - tarif cameră dublă şi 100% din tarif adult pentru pat suplimentar
- 1 copil 0-6 ani şi 1 copil 7-12 ani - tarif cameră dublă
- 1 copil 0-6 ani şi 1 copil peste 12 ani - tarif cameră dublă
- 1 copil 6-12 ani şi 1 copil peste 12 ani - tarif cameră dublă şi 275,00 Lei/pachet pentru 
pat suplimentar şi mese principale
Facilităţi copii cu 2 adulţi:
- 1 sau 2 copii între 0-6 ani - gratuitate cu mic dejun şi fără pat suplimentar, opţional 
71.50 lei pentru pat suplimentar. Mesele principale nu sunt incluse şi se comandă a-la-
carte la restaurant.
- 1 copil între 6-12 ani - 275,00 Lei/pachet pentru pat suplimentar şi mese principale
- 2 copii între 6-12 ani - tarif suite
- 1 copil peste 12 ani - tarif adult cu pat suplimentar
- 2 copii peste 12 ani - tarif suite
- 1 copil 6-12 ani şi 1 copil peste 12 ani - tarif suite

Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

Tip Cameră 05.01-20.12

Dublă 3 * 113,00

Suite 3 * (2 camere duble comunicante - 4 persoane) 113,00

Single 3 * 180,80

Dublă în regim single 3 * 197,75

Dublă 4 * 135,60

Suite 4 * (2 camere duble comunicante - 4 persoane) 135,60

Single 4 * 203,40

Dublă în regim single 4 * 220,35

Servicii incluse: cazare cu mic dejun bufet, taxa de staţiune, taxa de salvamont. Acce-
sul la piscină este contra cost. Parcarea este contra cost.

Servicii opţionale: Masa fișă cont prânz sau cină 55 Lei/zi/adult şi copil peste 12 ani şi 
27,50 Lei/zi/copil sub 12 ani.

Facilităţi copii cu 1 adult:
- 1 copil 0-6 ani - tarif camera single
- 2 copii între 0-6 ani - tarif cameră dublă
- 1 copil între 6-12 ani - tarif camera dublă
- 2 copii între 6-12 ani - tarif cameră dublă şi 73.45 Lei/zi pentru pat suplimentar
- 1 copil peste 12 ani - tarif cameră dublă
- 2 copii peste 12 ani - tarif cameră dublă şi 100% din tarif adult pentru pat suplimentar
- 1 copil 0-6 ani şi 1 copil 6-12 ani - tarif cameră dublă
- 1 copil 0-6 ani şi 1 copil peste 12 ani - tarif cameră dublă
- 1 copil 6-12 ani  şi 1 copil peste 12 ani - tarif cameră dublă şi 73.45 Lei/zi pentru pat 
suplimentar

Facilităţi copii cu 2 adulţi:
- 1 sau 2 copii între 0-6 ani - gratuitate cu mic dejun şi fără pat suplimentar, opţional pat 
suplimentar 73.45 Lei/zi
- 1 copil între 6-12 ani - 73.45 Lei/zi pentru pat suplimentar 
- 2 copii între 6-12 ani - tarif suite
- 1 copil peste 12 ani - tarif adult cu pat suplimentar
- 2 copii peste 12 ani - tarif suite
- 1 copil 6-12 ani şi 1 copil peste 12 ani - tarif suite

HOTEL REGAL
SINAIA ***      

Dotări generale: parcare proprie, inter-
net, bar de zi, terasa cu acces gratuit la 
grătar.
Dotări camere:TV - dormitore cu pat 
matrimonial, un living cu o canapea 

extensibilă şi TV-LCD, bucătărie ame-
ricană complet utilata, baie cu Ja-
cuzzi, balcoane şi Internet Wireless. 
Număr total camere: 15. Apartamen-
te: 15 - 7 APARTAMENTE STANDARD 

- cu o suprafaţă de 50 mp, acest tip 
de apartament dispune de un dormi-
tor cu pat matrimonial, un living cu 
o canapea extensibilă şi TV-LCD, o 
bucătărie americană complet utilata, 
o baie cu Jacuzzi, două balcoane şi 
Internet Wireless. Capacitatea ma-
ximă de cazare este de 3 adulţi şi 1 
copil sub 12 ani. 6 APARTAMENTE 
FAMILIALE - cu o suprafaţă de 90 
mp, este împărţit în două dormitoa-
re cu pat matrimonial, living cu o 
canapea extensibilă şi TV-LCD, o bu-
cătărie americană complet utilată, o 
baie cu Jacuzzi, o baie cu cabina de 
duș, două balcoane şi Internet Wire-
less. Capaxitate maximă de cazare 5 

adulţi şi 1 copil sub 12 ani. 2 DUPLE-
XURI - cu o suprafaţă foarte mare, de 
240 mp, întins pe două nivele, împărţită 
în trei dormitoare cu pat matrimonial şi 
bai proprii cu Jacuzzi, living cu cana-
pea extensibilă şi şemineu cu lemne, 
o bucătărie americană complet utila-
ta, un lounge la etaj, o baie şi Internet 
Wireless. De asemenea, apartamentul 
dispune de 5 balcoane, cu vedere pano-
ramică pe 3 lături. Capacitate maximă 
de cazare 6 adulţi şi 2 copii.

Observaţii: La recepţia hotelului se 
achită taxa de staţiune în valoare de 
2,50 Euro/persoană. Check-in de la ora 
14:00 şi check-out până la ora 12:00. 
Servicii: Serviciu de transfer de la/la 
aeroport este disponibil la cerere pen-
tru confortul oaspeţilor. 
Fitness/Wellness/Sport: SPA, sala fit-
nesscamera de masaj, saună. 
Distracţie: schi, drumeţii, ciclism. 
Atracţii turistice: Castelul Peleş, Cas-
telul Pelișor, Mănăstirea Sinaia, Sfin-
xul, Babele, Casa memorială George 
Enescu, Casinoul, Gările regale.
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HOTEL CARPATHIA
SINAIA ****     

Dotări generale: restaurant - bar, tera-
să, păstrare obiecte de valoare. Săli de 
conferinţă: 3 - capacitate maximă/sală 
de conferinţă - 100 locuri.
Dotări camere: TV, minibar, baie cu 
duș, internet, uscător de păr.
Număr total camere: 70 Single: 1 Du-
ble: 66 Apartamente: 3 
Observaţii: Taxa de salvamont va fi 
achitată la recepţie (6 ron/sejur/per-
soană). Check-in până la ora 18:00 şi 

check-out până la ora 12:00. Nu este 
permis accesul cu animale de compa-
nie. 
Servicii: Telefon, spălătorie, minibar, 
mic dejun în cameră, room service se 
fac contra cost. 
Servicii masă: Se oferă în restaurantul 
propriu cu specific internaţional. 
Fitness/Wellness/Sport: piscină aco-
perită, SPA - saună, masaj, salină, cen-
tru înfrumuseţare. 

Tratament: Versalitilitatea dotărilor 
şi a produselor de întreţinere şi trata-
re corporală din gama Mara Curatio, 
dezvoltate special pentru aceste do-
tări, le recomanda tuturor vârstelor, 
sexelor şi acoperă un spectru larg de 
afecţiuni ale omului modern, oferind 
posibilitatea unor cure complete, cu 
rezultate pozitive, într-o multitudine 
de tratamente corporale. Gama de 
produse şi terapii Mara Curatio se 
adresează ambelor sexe şi tuturor 
etapelor şi procedurilor de tratare 
a organismului, de la tratarea şi în-
treţinerea pielii, a tonusului mental 
şi muscular, a înlăturării stresului, a 
tratării afecţiunilor respiratorii, până 
la remineralizarea organismului, ca-
tifelarea intensă, exfolierea eficientă, 
efectele calmante, antiinflamatoare 
şi antiacneice, revigorante, energi-

zante etc. Combinând produsele 
Mara Curatio cu procedurile de hidro-
terapie, kinetoterapie şi aromoterapie 
corporală recomandate, se oferă un 
complex terapeutic de întreţinere şi 
tratare unic în peisajul tratamentelor 
SPA. Combinaţiile de „ingrediente” 
naturale asigura relaxarea sistemului 
nervos, refacerea celulelor, stimula-
rea circulaţiei, hidratarea, atenuarea 
durerilor musculare şi articulare, într-
un cuvânt, revigorarea şi reîntinerirea 
corpului. 
Distracţie: drumeţii. 
Atracţii turistice: Castelul Foişor, 
Pârtiile de ski, Castelul Peleş, Castelul 
Pelișor, Cazinoul Sinaia, Cota 2000, 
Cota 1400, Mănăstirea Sinaia, Casa 
memoriala George Enescu, Muzeul Tre-
nuleţelor, Muzeul Rezervaţiei Bucegi, 
Poiana Stanii Regale, Gara Regală.

Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

Tip Cameră
05.01-12.02

2 persoane 3 persoane 4 persoane 5 persoane 6 persoane

Apartament standard   44,55  20,35 - - -

Apartament familial 69,30   46,20 34,65 31,02 -

Apartament duplex 106,43   70,95   53,22 42,57 35,48 
Servicii incluse: cazare, acces la Spa şi sauna, internet Wi-fi, parcare privată gratuită.
Facilităţi copii: 
- 1 sau 2 copii 0-12 ani beneficiază de gratuitate la cazare pe canapeaua extensibilă existenta în fiecare apartament,
- 1 sau 2 copii 12-18 ani achită 16.50 Euro/noapte pentru canapeaua extensibilă existenta în fiecare apartament.
Servicii opţionale: mic dejun continental în valoare de 6.60 Euro/persoană; posibilitate grătar (barbeque) în grădina hotelului.
La recepţia hotelului se achită taxa de promovare turistică în valoare de 2.50 Euro/persoană.
Check-in de la ora 14:00 şi check-out până la ora 12:00.

Vacanţă la munte

Prețuri recomandate în Lei/pachet/persoană

Tip Cameră
16.01-01.03

 5 nopți  6 nopți 7 nopți

Single 1232,00 1444,80 1646,40

Dubla 672,00 772,80 862,40

Apartament 1204,00 1411,20 1607,20

Servicii incluse: cazare cu mic dejun, acces la piscină, saună, hidroterapie cu ape săra-
te, salină, internet wireless, parcare, taxa staţiune.
La recepţie se achită taxa salvamont: 6.00 Lei/sejur/persoană.
Check-in începând cu orele 14:00 şi check-out până la ora 12:00. Nu este permis accesul 
cu animale de companie.
Servicii opţionale: prânz sau cina 44 Lei/zi/ persoană.

Facilităţi copii cu 1 adult:
- 1 copil 0-7 ani = tarif camera single
- 2 copii 0-7 ani = tarif cameră dublă
- 1 sau 2 copii 7-12 ani = tarif cameră dublă
- 1 copil 12-18 ani = tarif cameră dublă
- 1 copil 0-7 ani şi 1 copil 7-12 = tarif cameră dublă
- 1 copil 0-7 ani şi 1 copil 12-18 ani = tarif cameră dublă
- 1 copil 7-12 ani şi 1 copil 12-18 ani = tarif cameră dublă cu pat suplimentar
- 2 copii 12-18 ani = tarif cameră dublă cu pat suplimentar

Facilităţi copii cu 2 adulţi:
- 1 sau 2 copii 0-7 ani gratuitate la cazare cu mic dejun, opţional pat suplimentar 33,60 
Lei / zi; al doilea copil 0-7 ani cazat în apartament achită pat suplimentar 33,60 Lei / zi
- 1 copil 7-12 ani achită mic dejun 39,20 Lei / zi  sau 50,40 Lei / zi pentru pat suplimentar 
şi mic dejun, al doilea copil 7-12 ani achită obligatoriu pentru pat suplimentar şi mic 
dejun 50,40 Lei / zi
- 1 sau 2 copii 12-18 ani achită 78,40 Lei/ zi pentru pat suplimentar şi mic dejun, doi copii 
se pot caza doar în apartament.
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Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

Tip Cameră 03.01-15.01

Single 280,00

Dublă 162,40

Apartament 263,20

Servicii incluse: cazare cu mic dejun, acces la piscină, saună, hidroterapie cu ape săra-
te, salină, internet wireless, parcare, taxa staţiune.
La recepţie se achită taxa salvamont: 6.00 Lei/sejur/persoană.
Check-in începând cu orele 14:00 şi check-out până la ora 12:00. Nu este permis accesul 
cu animale de companie.

Servicii opţionale: prânz sau cină 44 Lei/zi/ persoană.

Facilităţi copii cu 1 adult:
- 1 copil 0-7 ani = tarif camera single
- 2 copii 0-7 ani = tarif cameră dublă
- 1 sau 2 copii 7-12 ani = tarif cameră dublă
- 1 copil 12-18 ani = tarif cameră dublă
- 1 copil 0-7 ani şi 1 copil 7-12 = tarif cameră dublă
- 1 copil 0-7 ani şi 1 copil 12-18 ani = tarif cameră dublă
- 1 copil 7-12 ani şi 1 copil 12-18 ani = tarif cameră dublă cu pat suplimentar
- 2 copii 12-18 ani = tarif cameră dublă cu pat suplimentar

Facilităţi copii cu 2 adulţi:
- 1 sau 2 copii 0-7 ani gratuitate la cazare cu mic dejun, opţional pat suplimentar 33,60 
Lei / zi; al doilea copil 0-7 ani cazat în apartament achită pat suplimentar 33,60 Lei / zi
- 1 copil 7-12 ani achită mic dejun 39,20 Lei / zi  sau 50,40 Lei / zi pentru pat suplimentar 
şi mic dejun, al doilea copil 7-12 ani achită obligatoriu pentru pat suplimentar şi mic 
dejun 50,40 Lei / zi
- 1 sau 2 copii 12-18 ani achită 78,40 Lei/ zi pentru pat suplimentar şi mic dejun, doi copii 
se pot caza doar în apartament.

Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

Tip Cameră
16.01-01.03

 Duminică-Joi  Vineri-Sâmbătă

Single 246,40 280,00

Dublă 134,40 162,40

Apartament 240,80 263,20
Servicii incluse: cazare cu mic dejun, acces la piscină, saună, hidroterapie cu ape săra-
te, salină, internet wireless, parcare, taxă staţiune.
La recepţie se achită taxa salvamont: 6.00 Lei/sejur/persoană.
Check-in începând cu orele 14:00 şi check-out până la ora 12:00. Nu este permis accesul 
cu animale de companie.

Servicii opţionale: prânz sau cină 44 Lei/zi/ persoană.

Facilităţi copii cu 1 adult:
- 1 copil 0-7 ani = tarif cameră single
- 2 copii 0-7 ani = tarif cameră dublă
- 1 sau 2 copii 7-12 ani = tarif cameră dublă
- 1 copil 12-18 ani = tarif cameră dublă
- 1 copil 0-7 ani şi 1 copil 7-12 = tarif cameră dublă
- 1 copil 0-7 ani şi 1 copil 12-18 ani = tarif cameră dublă
- 1 copil 7-12 ani şi 1 copil 12-18 ani = tarif cameră dublă cu pat suplimentar
- 2 copii 12-18 ani = tarif cameră dublă cu pat suplimentar
Facilităţi copii cu 2 adulţi:
- 1 sau 2 copii 0-7 ani gratuitate la cazare cu mic dejun, opţional pat suplimentar 33,60 
Lei / zi; al doilea copil 0-7 ani cazat în apartament achită pat suplimentar 33,60 Lei / zi
- 1 copil 7-12 ani achită mic dejun 39,20 Lei / zi  sau 50,40 Lei / zi pentru pat suplimentar 
şi mic dejun, al doilea copil 7-12 ani achită obligatoriu pentru pat suplimentar şi mic 
dejun 50,40 Lei / zi
- 1 sau 2 copii 12-18 ani achită 78,40 Lei/ zi pentru pat suplimentar şi mic dejun, doi copii 
se pot caza doar în apartament.

Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

Tip Cameră
02.03-30.06

 Duminică-Joi  Vineri-Sâmbătă

Single  201,60 235,20

Dublă  112,00 128,80

Apartament  190,40 201,60

Servicii incluse: cazare cu mic dejun, acces la Jacuzzi, saună, salină, internet Wi-fi, par-
care. 
Taxa de staţiune se achită la recepţia hotelului: 2,5 Lei/zi/persoană.

Servicii opţionale: prânz sau cină 44 Lei/ zi / persoană.
Check-in începând cu orele 14:00 şi check-out până la ora 12:00. Nu este permis accesul 
cu animale de companie.

Facilităţi copii cu 1 adult:
- 1 copil 0-7 ani = tarif camera single
- 2 copii 0-7 ani = tarif cameră dublă
- 1 sau 2 copii 7-12 ani = tarif cameră dublă
- 1 copil 12-18 ani = tarif cameră dublă
- 1 copil 0-7 ani şi 1 copil 7-12 = tarif cameră dublă
- 1 copil 0-7 ani şi 1 copil 12-18 ani = tarif cameră dublă
- 1 copil 7-12 ani şi 1 copil 12-18 ani = tarif cameră dublă cu pat suplimentar
- 2 copii 12-18 ani = tarif cameră dublă cu pat suplimentar

Facilităţi copii cu 2 adulţi:
- 1 sau 2 copii 0-7 ani gratuitate la cazare cu mic dejun în cameră dublă, opţional pat 
suplimentar 33,60 Lei / zi; al doilea copil 0-7 ani cazat în apartament achită pat supli-
mentar 33,60 Lei / zi
- 1 copil 7-12 ani achită 50,40 Lei / zi pentru pat suplimentar şi mic dejun în cameră 
dublă sau apartament, iar şi al doilea copil 7-12 ani achită pentru mic dejun 33,60 Lei / 
zi în apartament
- 1 sau 2 copii 12-18 ani achită 67,20 Lei/ zi pentru pat suplimentar şi mic dejun

Vacanţă la munte

Prețuri recomandate în Lei/pachet/persoană

Tip Cameră
02.03-30.06

 5 nopți  6 nopți 7 nopți

Single 1008,00 1176,00 1332,80

Dublă 560,00 638,40 705,60

Apartament 952,00 1108,80 1254,40

Servicii incluse: cazare cu mic dejun, acces la piscină, saună, hidroterapie cu ape săra-
te, salină, internet wireless, parcare, taxa staţiune.
La recepţie se achită taxa salvamont: 6.00 Lei/sejur/persoană.
Check-in începând cu orele 14:00 şi check-out până la ora 12:00. Nu este permis accesul 
cu animale de companie.

Servicii opţionale: prânz sau cină 44 Lei/zi/ persoană.

Facilităţi copii cu 1 adult:
- 1 copil 0-7 ani = tarif cameră single
- 2 copii 0-7 ani = tarif cameră dublă
- 1 sau 2 copii 7-12 ani = tarif cameră dublă
- 1 copil 12-18 ani = tarif cameră dublă
- 1 copil 0-7 ani şi 1 copil 7-12 = tarif cameră dublă
- 1 copil 0-7 ani şi 1 copil 12-18 ani = tarif cameră dublă
- 1 copil 7-12 ani şi 1 copil 12-18 ani = tarif cameră dublă cu pat suplimentar
- 2 copii 12-18 ani = tarif cameră dublă cu pat suplimentar

Facilităţi copii cu 2 adulţi:
- 1 sau 2 copii 0-7 ani gratuitate la cazare cu mic dejun, opţional pat suplimentar 33,60 
Lei / zi; al doilea copil 0-7 ani cazat în apartament achită pat suplimentar 33,60 Lei / zi
- 1 copil 7-12 ani achită mic dejun 39,20 Lei / zi  sau 50,40 Lei / zi pentru pat suplimentar 
şi mic dejun, al doilea copil 7-12 ani achită obligatoriu pentru pat suplimentar şi mic 
dejun 50,40 Lei / zi
- 1 sau 2 copii 12-18 ani achită 78,40 Lei/ zi pentru pat suplimentar şi mic dejun, doi copii 
se pot caza doar în apartament.
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Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

Tip Cameră
01.07-31.08

 Duminică-Joi  Vineri-Sâmbătă

Single 246,40 280,00

Dublă 134,40 162,40

Apartament 240,80 263,20
Servicii incluse: cazare cu mic dejun, acces la piscină, saună, hidroterapie cu ape săra-
te, salină, internet wireless, parcare, taxa staţiune.
La recepţie se achită taxa salvamont: 6.00 Lei/sejur/persoană.
Check-in începând cu orele 14:00 şi check-out până la ora 12:00. Nu este permis accesul 
cu animale de companie.

Servicii opţionale: prânz sau cina 44 Lei/zi/ persoană.

Facilităţi copii cu 1 adult:
- 1 copil 0-7 ani = tarif cameră single
- 2 copii 0-7 ani = tarif cameră dublă
- 1 sau 2 copii 7-12 ani = tarif cameră dublă
- 1 copil 12-18 ani = tarif cameră dublă
- 1 copil 0-7 ani şi 1 copil 7-12 = tarif cameră dublă
- 1 copil 0-7 ani şi 1 copil 12-18 ani = tarif cameră dublă
- 1 copil 7-12 ani şi 1 copil 12-18 ani = tarif cameră dublă cu pat suplimentar
- 2 copii 12-18 ani = tarif cameră dublă cu pat suplimentar
Facilităţi copii cu 2 adulţi:
- 1 sau 2 copii 0-7 ani gratuitate la cazare cu mic dejun, opţional pat suplimentar 33,60 
Lei / zi; al doilea copil 0-7 ani cazat în apartament achită pat suplimentar 33,60 Lei / zi
- 1 copil 7-12 ani achită mic dejun 39,20 Lei / zi  sau 50,40 Lei / zi pentru pat suplimentar 
şi mic dejun, al doilea copil 7-12 ani achită obligatoriu pentru pat suplimentar şi mic 
dejun 50,40 Lei / zi
- 1 sau 2 copii 12-18 ani achită 78,40 Lei/ zi pentru pat suplimentar şi mic dejun, doi copii 
se pot caza doar în apartament.

Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

Tip Cameră
01.09-22.12

 Duminică-Joi  Vineri-Sâmbătă

Single  224,00 257,60

Dublă 123,20 145,60

Apartament 212,80 224,00

Servicii incluse: cazare cu mic dejun, acces la piscină, saună, hidroterapie cu ape săra-
te, salină, internet wireless, parcare, taxa staţiune.
La recepţie se achită taxa salvamont: 6,00 Lei/sejur/persoană.
Check-in începând cu orele 14:00 şi check-out până la ora 12:00. Nu este permis accesul 
cu animale de companie.
Servicii opţionale: prânz sau cină 44 Lei/zi/ persoană.
Facilităţi copii cu 1 adult:
- 1 copil 0-7 ani = tarif cameră single
- 2 copii 0-7 ani = tarif cameră dublă
- 1 sau 2 copii 7-12 ani = tarif cameră dublă
- 1 copil 12-18 ani = tarif cameră dublă
- 1 copil 0-7 ani şi 1 copil 7-12 = tarif cameră dublă
- 1 copil 0-7 ani şi 1 copil 12-18 ani = tarif cameră dublă
- 1 copil 7-12 ani şi 1 copil 12-18 ani = tarif cameră dublă cu pat suplimentar
- 2 copii 12-18 ani = tarif cameră dublă cu pat suplimentar
Facilităţi copii cu 2 adulţi:
- 1 sau 2 copii 0-7 ani gratuitate la cazare cu mic dejun, opţional pat suplimentar 33,60 
Lei / zi; al doilea copil 0-7 ani cazat în apartament achită pat suplimentar 33,60 Lei / zi
- 1 copil 7-12 ani achită mic dejun 39,20 Lei / zi  sau 50,40 Lei / zi pentru pat suplimentar 
şi mic dejun, al doilea copil 7-12 ani achită obligatoriu pentru pat suplimentar şi mic 
dejun 50,40 Lei / zi
- 1 sau 2 copii 12-18 ani achită 78,40 Lei/ zi pentru pat suplimentar şi mic dejun, doi copii 
se pot caza doar în apartament.

Vacanţă la munte

Prețuri recomandate în Lei/pachet/persoană

Tip Cameră
01.07-31.08

 5 nopți  6 nopți 7 nopți

Single 1232,00 1444,80 1646,40

Dublă 672,00 772,80 862,40

Apartament 1204,00 1411,20 1607,20

Servicii incluse: cazare cu mic dejun, acces la piscină, saună, hidroterapie cu ape săra-
te, salină, internet wireless, parcare, taxa staţiune.
La recepţie se achită taxa salvamont: 6.00 Lei/sejur/persoană.
Check-in începând cu orele 14:00 şi check-out până la ora 12:00. Nu este permis accesul 
cu animale de companie.
Servicii opţionale: prânz sau cină 44 Lei/zi/ persoană.

Facilităţi copii cu 1 adult:
- 1 copil 0-7 ani = tarif cameră single
- 2 copii 0-7 ani = tarif cameră dublă
- 1 sau 2 copii 7-12 ani = tarif cameră dublă
- 1 copil 12-18 ani = tarif cameră dublă
- 1 copil 0-7 ani şi 1 copil 7-12 = tarif cameră dublă
- 1 copil 0-7 ani şi 1 copil 12-18 ani = tarif cameră dublă
- 1 copil 7-12 ani şi 1 copil 12-18 ani = tarif cameră dublă cu pat suplimentar
- 2 copii 12-18 ani = tarif cameră dublă cu pat suplimentar

Facilităţi copii cu 2 adulţi:
- 1 sau 2 copii 0-7 ani gratuitate la cazare cu mic dejun, opţional pat suplimentar 33,60 
Lei / zi; al doilea copil 0-7 ani cazat în apartament achită pat suplimentar 33,60 Lei / zi
- 1 copil 7-12 ani achită mic dejun 39,20 Lei / zi  sau 50,40 Lei / zi pentru pat suplimentar 
şi mic dejun, al doilea copil 7-12 ani achită obligatoriu pentru pat suplimentar şi mic 
dejun 50,40 Lei / zi
- 1 sau 2 copii 12-18 ani achită 78,40 Lei/ zi pentru pat suplimentar şi mic dejun, doi copii 
se pot caza doar în apartament.

Vacanţă la munte

Prețuri recomandate în Lei/pachet/persoană

Tip Cameră
01.09-22.12

 5 nopți  6 nopți 7 nopți

Aingle 1120,00 1310,40 1489,60

Dublă 616,00 705,60 784,00

Apartament 1064,00 1243,20 1411,20

Servicii incluse: cazare cu mic dejun, acces la piscină, saună, hidroterapie cu ape săra-
te, salină, internet wireless, parcare, taxa staţiune.
La recepţie se achită taxa salvamont: 6.00 Lei/sejur/persoană.
Check-in începând cu orele 14:00 şi check-out până la ora 12:00. Nu este permis accesul 
cu animale de companie.
Servicii opţionale: prânz sau cină 44 Lei/zi/ persoană.

Facilităţi copii cu 1 adult:
- 1 copil 0-7 ani = tarif cameră single
- 2 copii 0-7 ani = tarif cameră dublă
- 1 sau 2 copii 7-12 ani = tarif cameră dublă
- 1 copil 12-18 ani = tarif cameră dublă
- 1 copil 0-7 ani şi 1 copil 7-12 = tarif cameră dublă
- 1 copil 0-7 ani şi 1 copil 12-18 ani = tarif cameră dublă
- 1 copil 7-12 ani şi 1 copil 12-18 ani = tarif cameră dublă cu pat suplimentar
- 2 copii 12-18 ani = tarif cameră dublă cu pat suplimentar
Facilităţi copii cu 2 adulţi:
- 1 sau 2 copii 0-7 ani gratuitate la cazare cu mic dejun, opţional pat suplimentar 33,60 
Lei / zi; al doilea copil 0-7 ani cazat în apartament achită pat suplimentar 33,60 Lei / zi
- 1 copil 7-12 ani achită mic dejun 39,20 Lei / zi  sau 50,40 Lei / zi pentru pat suplimentar 
şi mic dejun, al doilea copil 7-12 ani achită obligatoriu pentru pat suplimentar şi mic 
dejun 50,40 Lei / zi
- 1 sau 2 copii 12-18 ani achită 78,40 Lei/ zi pentru pat suplimentar şi mic dejun, doi copii 
se pot caza doar în apartament.



Informații și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)
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SINAIA ****     
HOTEL NEW MONTANA 

Dotări generale: restaurant, parcare 
proprie, internet, seif. Săli de confe-
rinţă: 4  - cu capacitate între 12- 300 
locuri dotate cu: linii telefonice şi 
acces internet la cerere, retroproiec-
tor şi ecran, flipchart, videoproiector, 
sistem sonorizare, video, TV color, 
DVD, CD. 
Dotări camere: TV, minibar, internet, 
uscător de păr, telefon. Număr total 
camere: 177, Duble: 168, Apartamen-

Dotări generale: restaurant, parcare 
proprie - monitorizata video, loc de 
joacă pentru copii, internet, păstrare 
obiecte de valoare. 
Dotări camere: aer condiţionat, TV, 
minibar, seif, baie cu cadă, internet. Nu-
măr total camere: 25. Duble:  24 - dintre 
care 6 duble cu două paturi, 11 camere 
duble executive şi 7 camere duble de-
luxe. Apartmente junior: 1 - compus din 
spaţiu de dormit şi canapea. 
Observaţii: Check-in începând cu ora 

14:00; check-out până la ora 12:00.
Servicii masă: se acordă în restau-
rantul propriu. 
Fitness/Wellness/Sport: sală fit-
ness, saună, jacuzzi.

te: 9 - Apartamentul este compus din 
living şi dormitor. 
Observaţii: la recepţie se va achita  
taxa de staţiune de 1% din valoarea 
camerei fără mic dejun şi taxa salva-
mont.   Se asigura accesul gratuit la 
piscină semiolimpica, sauna, jacuzzi, 
fitness, parcare, internet wireless. 
Servicii: room-service, spălătorie, co-
afor, confirmare bilete de avion, tran-
sferuri de la/către aeroport. 
Servicii masă: se acordă în unitatea 
restaurant Artemis, categoria 4 stele, 
micul dejun în sistem bufet suedez, 
dejun şi cina în sistem fișă cont. 
Fitness/Wellness/Sport: piscină aco-
perită, SPA - aromaterapie, cromotera-
pie, masaj, sală fitness, saună, jacuzzi. 
Distracţie: tenis de masă.

Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

Tip Cameră
02.01-22.12

 Duminică-Joi  Vineri-Sâmbătă

Dublă 31,08 33,09

Single 54,24 59,89

Triplă 27,12 29,38

Apartament junior 2-3 persoane 59,89 66,67

Apartament 2 persoane 75,15 83,62

Apartament 3 persoane 50,09 55,74

Servicii incluse: cazare cu mic dejun bufet, acces gratuit la Health Club: piscină semio-
limpica încălzită, saună, jacuzzi, fitness, parcare, internet wireless, loc de joacă.

Opţional: masă fișă cont 11 Euro/zi/adult şi 5,5 Euro/zi copil 0-14 ani

Facilităţi copii cu 1 adult:
- 1 copil 0-7 ani tarif cameră single
- 2 copii 0-7 ani, 1 sau 2 copii 7-14 ani - tarif cameră dublă

Facilităţi copii cu 2 adulţi:
- 1 sau 2 copii 0-7 ani - gatuitate
- 1 copil  7-14 ani - pat suplimentar 13,80 Euro/zi
- 2 copii 7-14 ani se achită pentru ambii copii tariful unui adult în triplă cu pat suplimen-
tar sau apartamente.

SINAIA ****     
HOTEL CUMPĂTU 

Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

Tip Cameră 06.01-20.12

Dublă Twin  120,40

Dublă Executive 140,00

Single executive 208,32

Dublă DeLuxe 156,24

Single DeLuxe 232,96

Junior Suite 188,16

Junior Suite în regim single 285,60

Servicii incluse: cazare cu mic dejun, acces gratuit sală fitness, taxă hotelieră. Taxa 
salvamont se achită la recepţie. 
Servcii opţionale: masă fișă cont prânz sau cină: 44 Lei/adult şi copil peste 12 ani şi 22 
Lei/copil sub 12 ani
Facilităţi copii cu 1 adult:
- 1 copil 0-4 ani gratuit - tarif regim sgl
- 2 copii 0-4 ani şi 1 sau 2 copii 4-16 ani - tarif intergral de cameră executive, deluxe sau 
apartament
Facilităţi copii cu 2 adulţi:
- 1 sau 2 copii 0-4 ani gratuit
-1 sau 2 copii 4-12 ani - 61,60 Lei/copil/zi doar în cameră deluxe şi apartament
-1 sau 2 copii 12-16 ani - 72,80 Lei/copil/zi doar în cameră deluxe şi apartament
MENŢIUNI:                    
Taxa salvamont nu este inclusă în tariful camerei şi este în valoare de 6 Lei/persoana/sejur.
Taxa de promovare turistică a localităţii Sinaia nu este inclusă în tarif şi este în cuantum 
de 2,5 % din tariful de cazare exclusiv TVA pentru o singură noapte, indiferent de perioa-
da de şedere conform HCL146/10.11.2015 şi HCL 182/27.11.2015.



78

 B
AL

NE
O 

M
ON

TA
N 

& 
DE

LT
A 

DU
NĂ

RI
I 2

01
7 B U C O V I N A

HOTEL DORNA
VATRA DORNEI ****      

Hotelul Dorna  de patru stele din Va-
tră Dornei este locul unde confortul 
dumneavoastră este asigurat de cele 
mai bune servicii şi facilităţi şi unde 
vă puteţi bucura de o ambiantă caldă, 
relaxantă şi rafinată, indiferent că sun-
teţi într-o excursie sau din motive de 
afaceri. 
Dotări generale: restaurant -120 locuri, 
parcare proprie, internet. Săli de con-
ferinţă: 1 - sală de 55 locuri dotată cu: 
internet wireless gratuit, videoproiector, 
ecran proiecţie, flipchart, microfon. 
Dotări camere: TV, minibar, seif, baie 
cu cadă - sau cu hidromasaj, internet, 
uscător de păr, halate de baie, papuci 
de unică folosinţă, produse de îngrijire, 
acces în camere pe bază de cartelă 
magnetică.  Număr total camere:  40 
Duble: 30 - dintre care 4 camere duble 
standard şi 26 camere duble de lux. 
Apartamente:  10  - dintre care 9 apar-
tamente compuse din living şi dormitor 
şi 1 suită compusă din living şi două 
dormitoare. Accesul  gratuit la piscină 
(între orele 10.00 - 21.00), saună, sală 
de fitness şi jacuzzi. La recepţia hotelu-
lui se achită taxa hotelieră. 
Servicii masă: se acordă în restauran-
tul propiu. 
Facilităţi copii: pentru ca şi cei mici să 
savureze din plin vacanţă la Hotel Dor-
na le punem la dispoziţie o lume colora-
tă unde îşi pot petrece timpul. 
Fitness/Wellness/Sport: piscină 
acoperită - cu apă încălzită, SPA, sală 
fitness, saună uscată, saună umedă, 
masaj. 
Tratament: Hotelul dispune de bază 
de tratament proprie unde se tratează 
afecţiuni ale aparatului cardio-vascu-
lar, afecţiuni ale aparatului locomotor, 
sechele dureroase după fracturi, en-
torse, luxaţii. Proceduri: electroterapie, 
socterapie, magnetoterapie, laser, băi 
carbogazoase (naturale), băi de plante, 
parafină, masaj, gimnastică medicală. 
Distracţie: Hotel Dorna organizează 
petreceri private în sala de conferinţe, 
într-o ambiantă intimă. 
Atracţii turistice: Vatra Dornei, ţinut 
încărcat de istorie, este punctul de 
plecare către renumitele mănăstiri din 
Bucovina: Mănăstirea Voroneţ, Mănăs-
tirea Moldoviţa, Mănăstirea Suceviţa, 
Acoperământul Maicii Domnului.

Prețuri recomandate în Lei/pachet/persoană

Tip cameră

05.01-12.03
28.04-02.05
16.06-20.06
01.07-30.09
30.11-02.12

13.03-13.04
18.04-27.04
03.05-15.06
21.06-30.06
01.10-29.11
03.12-16.12

Dublă 3* 123,25 98,60

Single 3* 189,31 146,91

Dublă STANDARD 133,11 113,39

Single STANDARD 206,07 172,55

Dublă SUPERIOR 142,97 123,25

Single SUPERIOR 222,84 189,31

Apartament STANDARD 152,83 133,11

Apartament STANDARD în regim single 239,60 206,07

Apartament SUPERIOR 162,69 142,97

Apartament SUPERIOR în regim single 256,36 222,84

Suita SUPERIOR – 4 persoane 162,69 142,97

Copil 6-14 ani în dubla STANDARD 64,09 58,17

Copil 6-14 ani în apartament STANDARD 67,05 61,13

Copil 6-14 ani în apartament SUPERIOR / suita 69,02 64,09

Copil 14-18 ani în dubla STANDARD 86,77 76,09

Copil 14-18 ani în apartament STANDARD 91,70 81,84

Copil 14-18 ani în apartament SUPERIOR / suita 96,63 86,77

Servicii incluse: cazare cu mic dejun, acces piscină, saună, sală fitness.
Servicii opţionale:  tratament (luni - sâmbăta inclusiv) - constă în 3 proceduri/zi - 58 Lei/persoana/zi, prânz sau cină 63,80 Lei/zi/
persoană.
Facilităţi copii: 0-6 ani beneficiază de gratuitate la cazare şi mic dejun, nu se asigură pat suplimentar, 6-14 ani şi 14-18 ani: achită 
conform tabelului. 
În perioada 01.08-31.08 nu se valorifica camere single !
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Sejur minim 2 nopţi

Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

Tip cameră
05.01-28.02
16.06-15.07
26.08-23.12

15.07-25.08 01.03-15.06

Dublă 85,68 105,84 80,64

Single 124,99 156,24 116,93

Garsonieră 100,80 115,92 90,72

Garsonieră Single 149,18 173,38 133,06

Apartament 1 dormi-
tor – 2 persoane 131,04 158,76 110,88

Apartament single 197,57 241,92 165,31

Apartament 2 dormi-
toare – 2 persoane 171,36 211,68 151,20

Apartament 2 dormi-
toare – 4 persoane 100,80 116,42 90,72

Sejur 1 noapte

Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

Tip cameră
05.01-28.02
16.06-15.07
26.08-23.12

15.07-25.08 01.03-15.06

Dublă 90.72 115.92 85.68

Single 133.06 173.38 124.99

Garsonieră 105.84 127.01 95.76

Garsonieră Single 157.25 191.52 141.12

Apartament 1 dormi-
tor – 2 persoane 151.20 178.92 126.00

Apartament single 229.82 275.18 189.50

Apartament 2 dormi-
toare – 2 persoane 191.52 221.76 181.44

Apartament 2 dormi-
toare – 4 persoane 115.92 126.00 105.84

Servicii incluse: cazare cu mic dejun şi acces la centrul SPA (saună finlandeză, saună 
infraroşu, jacuzzi şi salină).
Servicii opţionale: masă în cont 56 Lei/zi/persoană - a la carte, tratament balnear în 
cadrul Complexului Bradul-Calimani 33,60 Lei/zi/persoană - include 2 proceduri/zi de 
tratament de luni până vineri. Pentru tratament trebuie să prezinte biletul de trimitere de 
la medicul de familie, adeverinţa de salariat sau cuponul de pensie (în zilele de sâmbăta 
şi duminica nu se efectuează tratament balnear).
Facilităţi copii: până la 6 ani beneficiază de gratuitate la cazare fără pat suplimentar. 
Pentru pat suplimentar cu mic dejun, se percepe 25 % dintr-un loc de cazare; copiii între 
6 - 12 ani beneficiază de gratuitate la cazare fără pat suplimentar dar achită micul dejun 
33.60 Lei/zi, pentru pat suplimentar cu mic dejun se achită o taxă de 50 % dintr-un loc 
de cazare; peste 12 ani şi oricare a 3-a persoană în camera achită 50% din valoarea unui 
loc de cazare şi se asigură pat suplimentar şi mic dejun. 

Servicii incluse: cazare cu mic dejun şi acces la centrul SPA (saună finlandeză, saună 
infraroşu, jacuzzi şi salină).
Servicii opţionale: masă în cont 56 Lei/zi/persoană - a la carte, tratament balnear în 
cadrul Complexului Bradul-Calimani 33,60 Lei/zi/persoană - include 2 proceduri/zi de 
tratament de luni până vineri. Pentru tratament trebuie să prezinte biletul de trimitere de 
la medicul de familie, adeverinţa de salariat sau cuponul de pensie (în zilele de sâmbăta 
şi duminica nu se efectuează tratament balnear).
Facilităţi copii: până la 6 ani beneficiază de gratuitate la cazare fără pat suplimentar. 
Pentru pat suplimentar cu mic dejun, se percepe 25 % dintr-un loc de cazare; copiii între 
6 - 12 ani beneficiază de gratuitate la cazare fără pat suplimentar dar achită micul dejun 
33.60 Lei/zi, pentru pat suplimentar cu mic dejun se achită o taxă de 50 % dintr-un loc 
de cazare; peste 12 ani şi oricare a 3-a persoană în camera achită 50% din valoarea unui 
loc de cazare şi se asigură pat suplimentar şi mic dejun.

HOTEL CAROL
VATRA DORNEI ****      

Hotelul se afla în vecinătatea Cazi-
noului Dorna, foarte aproape de gara 
Vatra Dornei şi la aproximativ 50 m de 
baza de tratament a complexului Că-
limani-Bradul, la cca. 250 m de pârtia 
de schi şi la 25 m de renumitul parc 
cu veveriţe. Adresă:  Vatra Dornei, 
str. Republicii nr. 3, cod 725700, jud. 
Suceava. Hotelul CAROL**** este lo-
cul ideal pentru a-ţi petrece cele mai 
frumoase clipe, fie că eşti în weekend, 
concediu, călătorie de afaceri sau în 
luna de miere. Împletirea elementelor 
de arhitectură austro-ungară ale fa-
ţadei cu cele medievale în care este 
amenajat restaurantul şi cele ultra-

moderne ale mobilierului camerelor 
fac Hotelul Carol**** unic şi deosebit. 
Dotări generale: restaurant - 120 de 
locuri, parcare proprie, loc de joacă 
pentru copii, internet, animalele de 
companie acceptate, terasă acoperi-
tă şi încălzită, grădină de vară, salină 
artificială cu sare de Praid, coafor-fri-
zerie, manichiură, pedichiură, unghii 
tehnice. Săli de conferinţă:  1  - sală 
conferinţă cu 20 de locuri cu masă 
de protocol. 
Dotări camere: aer condiţionat, TV 
- cablu, minibar, baie cu duș, balcon, 
internet - wireless gratuit, aparat 
pentru purificarea aerului, telefon in-

ternaţional. Număr total camere: 15. 
Single:  1. Duble:  2. Apartamente:  3. 
Garsoniere: 9. Check-in: 16:00; check-
out: 12:00. Pentru tratament este ne-
cesar bilet de trimitere de la medicul 
de familie, adeverinţă de salariat sau 
cupon de pensie (sâmbăta şi dumini-
ca nu se efectuează tratament). 
Servicii: Transfer gara-hotel şi re-
tur; transfer aeroport Suceava-Vatra 
Dornei şi retur; transfer aeroport Bu-
cureşti Otopeni-Vatra Dornei şi retur. 
Room-service 7.00-23.00. Trezirea 
clienţilor la ora solicitată, primirea 
şi transmiterea corespondentei, fax/
xerox. Servicii de spălătorie ce includ 
spălare şi călcare. Informaţii privind 
orarul mijloacelor de transport. 
Servicii masă: se acordă în unitatea 
restaurant Carol şi Les Amis, catego-
ria 3 stele, micul dejun în sistem bufet 
suedez, prânzul şi cina în sistem a la 
carte. 
Facilităţi copii: spaţiu de joacă pen-

tru copii amenajat special. 
Fitness/Wellness/Sport: SPA - re-
modelare corporală, masaje şi terapii, 
saună finlandeză, saună infraroşu, 
pârtii de schi şi sanie, vânătoare şi 
pescuit, drumeţii montane în Bazinul 
Dornelor, sporturi extreme (river raf-
ting, parapantă, mountain-bike), alte 
sporturi de iarnă, piscina şi sauna din 
cadrul bazei de tratament a comple-
xului hotelier Bradul-Călimani. 
Tratament: Carol Wellness & SPA te 
aşteaptă cu o varietate de servicii 
de remodelare şi tratamente de în-
frumuseţare, într-un cadru intim şi 
relaxant: saună finlandeză, saună cu 
infraroşu, jacuzzi, salină cu sare de 
Praid, cosmetică, manichiură-pedi-
chiură, terapii corporale, hidroterapie, 
o gamă largă de masaje, ritualuri spa 
şi împachetări.
Distracţie: tur de oraş, plimbare cu 
telescaunul (3 km), excursii (mănăs-
tirile din Bucovina şi jud. Neamţ, Ma-
ramureş, schitul Rarău), plimbare cu 
sania trasă de cai. 
Atracţii turistice: Excursii organiza-
te la mănăstiri din Nordul Bucovinei, 
mănăstiri din jud. Neamţ sau Mara-
mureş, drumeţii pe trasee montane 
marcate.
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HOTEL BRADUL
VATRA DORNEI ***      

Dotări generale: restaurant 380-400 
locuri cu orchestră proprie, păstrare 
obiecte de valoare la recepţie, lift, 
sală de conferinţă 120 locuri dotată 
cu: flipchart, video-proiector, ecran de 

proiect. 
Dotări camere: TV, minibar, balcon, 
baie proprie, telefon.  
Număr total camere: 150 din care 
144 duble, 119 camere cu pături twin 

şi 25 camere cu pat matrimonial, 6 
apartamente: sunt compuse din li-
ving şi dormitor. 

Servicii masă: se acordă în unitatea 
restaurantul situat la mezanin, dispu-
ne de orchestră proprie şi o bucătărie 
ce pregăteşte mâncăruri „că la mama 
acasă”, în sistem a la carte sau bufet 
suedez. 

Fitness/Wellness/Sport: piscină 
acoperită, bază tratament, sală fit-
ness, saună, solar, masaj. 
Tratament: balneoterapeutic este 
asigurat de instalaţii pentru băi calde 
cu apă minerală, pentru împachetări 
cu nămol, instalaţii pentru fiziotera-
pie, buvete cu apă minerală pentru 
cură internă, mofete, împachetări cu 
parafină, piscină, sală de gimnastică, 
saună. 

Distracţie: club - Qube Party, rafting 
şi parapanta, snow – mobil, paintball. 
Obiective turistice: Parcul dendro-
logic; Suceava: Muzeul naţional al 
Bucovinei, Cetatea de Scaun, mănăs-
tirea Zamca, biserica Sf. Ioan Boteză-
torul, biserica Mirăuti, Muzeul satului 
Bucovinean.

Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

Tip Cameră
05.01-28.02
01.06-31.08
20.12-23.12

01.03-31.05
01.09-19.12

Dublă 109,76 98,56

Single 170,24 153,44

Apartament 153,44 137,20
Servicii incluse: cazare cu mic dejun bufet suedez, acces piscină, jacuzzi şi saună.
Servicii opţionale: prânz sau cină 56  Lei/zi/persoană, ambele se servesc în sistem fișă 
cont (meniu a la carte), tratament balnear 33,60 Lei/persoană/ 2 proceduri/zi. În zilele 
de sâmbătă şi duminică nu se efectuează tratament balnear. Pentru tratament turiştii 
trebuie să prezinte biletul de trimitere de la medicul de familie şi adeverinţa de salariat / 
cupon de pensie şi card de sănătate activat.
Facilităţi copii: între 0-6 ani beneficiază de cazare gratuită şi achită mic dejun 16,80 Lei/
zi fără pat suplimentar, iar între 6-14 ani achită 50% din tariful unui adult. Peste 14 ani se 
achită tariful integral la cazare şi masă. 

Pachet ski în Bucovina 5 nopţi cu demipensiune; Cina – fişă cont

Prețuri recomandate în Lei/pachet/persoană

Tip Cameră 05.01-01.03
       Exceptând perioada sărbătorilor

Dublă 680,06

Single 877,18

Apartament 877,18
Servicii incluse: cazare  5 nopţi cu mic dejun bufet suedez, cina - fişă cont, cartela ski- 
pass 10 puncte * (include 5 urcări cu teleski mare sau 10 urcări cu teleski mic). Acces 
gratuit la centrul SPA - piscină, jacuzzi şi saună. La recepţia hotelului se achită taxe ale 
administraţiei locale.                                                                                                                  
Facilităţi copii: între 0-6 ani beneficiază de cazare gratuită fără pat suplimentar şi achită 
valoarea meselor 196 Lei/pachet, dacă solicita pat suplimentar + mese achită 386,40 
Lei/pachet; între 6-14 ani cu pat sulpimentar + mese achită 386,40 Lei/ pachet. Peste 14 
ani se achită tariful integral la cazare şi masă. Pârtia de ski se află în spatele complexului 
Bradul - Călimani.                           

* Disponibilitatea  cartelelor ski - pass este condiţionată de existenţa stratului de zăpadă.   

Pachet ski în Bucovina 7 nopţi cu demipensiune; Cina – fişă cont

Prețuri recomandate în Lei/pachet/persoană

Tip Cameră 05.01-01.03
       Exceptând perioada sărbătorilor

Dublă 877,18

Single 1074,30

Apartament 1074,30

Servicii incluse: cazare  7  nopţi cu mic dejun bufet  suedez, cină - fişă cont, cartela ski- 
pass 10 puncte * (include 5 urcări cu teleski mare sau 10 urcări cu teleski mic). Acces 
gratuit la centrul SPA - piscină, jacuzzi şi saună. La recepţia hotelului se achită taxe ale 
administraţiei locale.           
Facilităţi copii: între 0-6 ani beneficiază de cazare gratuită fără pat suplimentar şi achită 
valoarea meselor 274,40 Lei/ pachet, dacă solicită pat suplimentar + mese achită 498,40 
Lei/pachet; între 6-14 ani cu pat sulpimentar + mese achită 498,40 Lei/ pachet .Peste 14 
ani se achită tariful integral la cazare şi masă.    
Pârtia de ski se afla în spatele complexului Bradul - Călimani.                           

* Disponibilitatea  cartelelor ski - pass este condiţionată de existenţa stratului de zăpadă.  

Pachet tratament minim 6 nopţi cu pensiune completă (meniu fix)

Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

Tip Cameră 16.01-31.05
       Exceptând perioada sărbătorilor

Dublă 128,13

Single 152,77

Apartament 152,77

Servicii incluse: cazare (minim 6 nopţi) cu pensiune completă - meniu fix, 2 proceduri de 
luni- vineri inclusiv/ zi (magneto-terapie, laser, ulterasunet, ionizări, unde scurte, curenţi 
diadinamici, băi galvanice, gimnastică medicală, masaj, drenaj limfatic, elognație), acces 
gratuit la piscină, jacuzzi şi sală de fitness. În zilele de sâmbătă şi duminică nu se efec-
tuează tratament balnear. Pentru tratamentul balnear turiştii trebuie să prezinte biletul 
de trimitere de la medicul de familie şi adeverinţa de salariat/cuponul de pensie, card de 
sănătate.  La recepţia hotelului se achită taxe ale administraţiei locale.                                                                                                                   
Facilităţi copii: între 0-6 ani beneficiază de cazare gratuită fără pat suplimentar şi achită 
valoarea meselor  25,76 Lei/ zi, dacă solicită pat suplimentar + mese achită 61,60 Lei/
zi; între 6-14 ani cu pat sulpimentar + mese achită 61,60 Lei/ zi.   Peste 14 ani se achită 
tariful integral la cazare şi masă.  
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HOTEL INTUS
VATRA DORNEI **

HOTEL BEST WESTERN BUCOVINA
GURA HUMORULUI ****

   

    

Dotări generale: restaurant - 240 lo-
curi, parcare proprie, păstrare obiecte 
de valoare, bar de zi - 40 locuri, lift, 
magazin, se acceptă cărţi de credit.   
Săli de conferinţă: 1
Dotări camere: TV, frigider, baie cu 
cadă, telefon.  

Număr total camere: 145, Duble: 145
Check-in începând cu ora 12:00; 
check-out până la ora 12:00.
Servicii: coafor, frizerie. 
Servicii masă: se acordă în unitatea 
restaurant propriu, categoria I, în sis-
tem bonuri valorice. 

Hotelul Best Western Bucovina 4* 
aflat în oraşul Gura Humorului, la 35 
de km de Suceava şi la 5 km distanţă 
de Mănăstirea Voroneţ şi 4 km de Mă-
năstirea Humorului, înconjurat de ob-
cini domoale, pe cursul râului Humor, 
hotelul Best Western Bucovina, vă 
oferă condiţii foarte bune de cazare, 
la standardele internaţionale ale unui 
hotel de 4 stele.  Best Western Bu-
covina pune la dispoziţia oaspeţilor 
camere dotate modern, cu privelişte 
deosebită, o ambiantă caldă şi tra-
diţională ce se îmbină armonios cu 
facilităţi de cazare ale secolului XXI.

Dotări generale: restaurant - 3 resta-
urante: Restaurant Casa cu Pridvor, 
Restaurantul Naturalis şi Hanul Ari-
niş, parcare proprie, acces persoane 
cu dizabilităţi, loc de joacă pentru 
copii, animalele de companie accep-
tate, păstrare obiecte de valoare, Lob-
by bar - 60 locuri, bar - terasă. Săli de 
conferinţă: 5  - Sala Tisa- 280 locuri; 
Sala Mesteacănul - 60 locuri; Sala 
Bradul - 20 locuri; Sala Alunul - 70 
locuri; Sala Arțarul - 60 locuri. Sălile 
de conferinţă sunt dotate cu: ecran 
de proiecţie, videoproiector, sonori-
zare şi microfoane, internet wireless, 

Fitness/Wellness/Sport: SPA - sa-
ună, bază tratament - 3 cabinete 
medicale, teren sport mixt, sală de 
gimnastică, masaj. 
2 părţii de schi omologate şi o pârtie 
de schi şi sanie; o pârtie de schi, din 
cele două omologate, este dotată cu 
telescaun iar cealaltă este dotată cu 
instalaţii de tip teleschi şi baby schi.
Tratament: baza de tratament este 
dotată cu instalaţii moderne pentru: 
băi la cadă cu apă; minerală încălzită, 
electroterapie, hidroterapie (afuziuni, 

flipchart şi consumabile. 
Dotări camere: TV, minibar, baie cu 
duș, internet - wireless, uscător de 
păr, acces cu card electronic. 
Număr total camere: 130; Single: 38; 
Duble: 86  - din care: 60 camere cu 
twin, 24 camere cu pat matrimonial, 
2 camere VIP – twin; Apartamente: 2; 
Apartamente junior: 4.  
Servicii: concierge, trezirea turiştilor, 
secretariat şi spălătorie (contra cost). 
Servicii masă:  2 restaurante, terasă. 
Facilităţi copii: spaţiul de joacă 
„Best Play” pentru copii este un loc 
viu colorat, cu decoruri şi animaţii din 
poveşti, muzică şi multă veselie (des-
chis de Luni - Vineri între orele 16:00 
- 21:30 şi Sâmbătă - Duminică între 
orele 10:00 - 21:30). Copii care nu au 
împlinit vârsta de 3 ani vor fi însoţiţi 
obligatoriu de un adult. 

băi de plante), masaj, sală de gimnas-
tică medicală şi gimnastică aerobică, 
împachetări cu parafină, mofete arti-
ficiale; profil şi indicaţii de tratament: 
afecţiuni ale aparatului cardio-vascu-
lar, afecţiuni ale aparatului locomotor, 
afecţiuni neurologice, boli asociate 
(respiratorii, endocrine, digestive, me-
tabolice, de nutriţie). 
Turiştii trebuie să prezinte la hotel 
dovadă de asigurat (adeverinţă de la 
locul de muncă sau cupon de pensie) 
şi bilet de trimitere tip pentru servi-
cii medicale în sistemul asigurărilor 
sociale de sănătate. În caz contrar, 
serviciile de tratament vor fi încasate 
la tarif pentru turist neasigurat iar tu-
ristul va fi obligat să achite diferenţa 
la recepţie.
Distracţie: club.

Fitness/Wellness/Sport: SPA: sală 
fitness, saună finlandeză, saună ume-
dă, jacuzzi, hammam şi masaj. 

Tratament: centrul „Vitality Spa & 
Wellness” inaugurat la sfârşitul anu-
lui 2014, pune la dispoziţia clienţilor 
o cameră în care a fost amenajată o 
salină de suprafaţă, cu sare de la sali-
na Praid, de asemenea există 2 cabi-
nete în care se realizează tratamente 
corporale cu produse 100% naturale 
şi vegetale. Clienţii se pot bucura 
şi de tratamente pentru tonifiere şi 
reechilibrare energetică cu metale 
preţioase, tratamente anti-age şi alte 
ritualuri menite să readucă armonia 
trup-minte-suflet. 
Distracţie: biliard, închirieri jocuri de 
societate. În apropiere se afla zona de 
schi Șoimul și centrele de agrement  
Parcul Ariniș și Parcul Aventura fiind 
la cel mult 10 minute de mers pe jos. 
Atracţii turistice: mănăstirea Putna, 
biserica Arbore, mănăstirea Voroneţ, 
mănăstirea Moldoviţa, mănăstirea 
Suceviţa, mina de la Cacica, muzeul 
Oului din Vamă, muzeul Satului Buco-
vinean.

Odihnă minim 6 nopţi

Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

Tip Cameră 05.01-20.12

Dublă 61,60

Servicii incluse: cazare (minim 6 nopţi).
Servicii opţionale masa în cont 44,80 Lei/zi/persoană.
Facilităţi copii: 0-6 ani gratuit la cazare fără pat suplimentar, 6-14 ani achită 50% din 
tariful de cazare cu pat suplimentar asigurat, pentru 14 ani achită tarif integral. 

Tratament minim 16 nopţi

Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

Tip Cameră 05.01-20.12

Dublă Luni - Vineri 72,80

Dublă Sâmbătă - Duminică 56,00
Servicii incluse: cazare şi tratament (minim 16 nopţi). Sâmbătă şi duminica nu se efec-
tuează tratament.
Servicii opţionale masa în cont 44,80 Lei/zi/persoană.
Facilităţi copii: 0-6 ani gratuit la cazare fără pat suplimentar, 6-14 ani achită 50% din 
tariful de cazare cu pat suplimentar asigurat, pentru 14 ani achită tarif integral.
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Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

Tip Cameră

10.01-31.03; 01.11-21.12
Tarif extrasezon

Sejur
1-2 nopți

Sejur minim
3 nopți

Single 40,32 35,84

Dublă 25,20 22,40

Garsonieră 25,20 22,40
Servicii incluse: cazare, mic dejun, acces zona termală (saună uscată, saună umedă 
şi salină). 
Facilităţi copii: copiii sub 3 ani, beneficiază de gratuitate dacă sunt cazaţi în camera pă-
rinţilor (pătuţ inclus la cerere), 3-12 ani achită 5,60 Euro/zi - mic dejun sau 11,20 Euro/zi 
pat suplimentar şi mic dejun, copiii 12-18 ani achită 16,80 Euro/zi (cazarea în garsonieră 
pe canapea extensibilă şi mic dejun). Opţional: prânz sau cină: 11,20 Euro/zi/persoană  
şi copiii 0-12 ani achită 5,60 Euro/zi/copil. La faţa locului se poate opta pentru servicii 
opţionale: cina câmpenească „La Moşia” hotelului din Ariniş prin relocarea cinei (meniu 
tip barbecue cu produse tradiţionale la un tarif de 2 Euro/persoană) şi transfer (de la 
hotel Best Western Bucovina la hanul Ariniş şi retur la tariful de 2 Euro/persoană).

Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

Tip Cameră

01.04-31.10
Tarif sezon

Sejur
1 noapte

Sejur
2 nopți

Sejur minim 3 
nopți

Single 45,92 43,68 41,44

Dublă 26,88 25,76 24,64

Garsonieră 26,88 25,76 24,64
Servicii incluse: cazare, mic dejun, acces zona termală (saună uscată, saună umedă 
şi salină). 
Facilităţi copii: copiii sub 3 ani, beneficiază de gratuitate dacă sunt cazaţi în camera pă-
rinţilor (pătuţ inclus la cerere), 3-12 ani achită 5,60 Euro/zi - mic dejun sau 11,20 Euro/zi 
pat suplimentar şi mic dejun, copiii 12-18 ani achită 16,80 Euro/zi (cazarea în garsonieră 
pe canapea extensibilă şi mic dejun). Opţional: prânz sau cină: 11,20 Euro/zi/persoană  
şi copiii 0-12 ani achită 5,60 Euro/zi/copil. La faţa locului se poate opta pentru servicii 
opţionale: cina câmpenească „La Moşia” hotelului din Ariniş prin relocarea cinei (meniu 
tip barbecue cu produse tradiţionale la un tarif de 2 Euro/persoană) şi transfer (de la 
hotel Best Western Bucovina la hanul Ariniş şi retur la tariful de 2 Euro/persoană).

PENSIUNEA HILDE’S RESIDENCE
GURA HUMORULUI ****    

Dotări generale: restaurant - 50 lo-
curi, parcare proprie - 15 locuri, inter-
net, bar, foişor, terasă, livadă, hamac, 
leagăn, loc amenajat pentru grătar, 
magazin de souveniruri. 
Dotări camere: TV, minibar, baie cu 
duș, internet - wireless, telefon. 
Număr total camere: 15 Duble: 11 - 
7 camere duble DE CONFORT (Yang, 
Idile, Terra, Belvedere, Romantică, 
Calimera, Calispera) = 14 locuri; - 4 
camere duble DE LUX (Bamboo, 
Love Story, Caminante, Waikiki) = 8 
locuri; Apartamente: 1 - (Rustik) = 2 
până la 6 locuri Apartamente junior: 
3 - (Tradiţional, Cameron, Butterfly) 
= 6 până la 11 locuri.
Observaţii: Animalele de companie 
sunt acceptate cu anumite condiţii: 
Numărul de animale acceptate: 2 
animale de talie mai mică şi un sin-
gur câine de talie mare. Însoţitorii 
de animale trebuie să ne asigure de 
un bun comportament al acestora. 
Apartamentul RUSTIK şi Junior Su-
ite TRADIŢIONAL sunt camerele pe 
care le puteţi rezerva în acest caz. 
Pentru fiecare animal de companie 

se percepe un procent de 15% din 
tariful de cazare. 
Servicii: incluse în tarif: conexiune 
WIRELESS, parcare pentru 15-20 
de automobile, în funcţie de sezon, 
puteţi participa la: culesul cireşelor, 
cositul şi strânsul fanului în capiţe, 
culesul merelor, bătutul nucilor, în-
grijirea florilor, afumatul cârnaţilor, 
fierberea dulceţurilor, marmeladelor, 
zacustii, ciupercilor; contra cost: 
salon (manichiură, pedichiură, ma-
saj, saună, coafor), transfer la/de la 
aeroport, excursii, ghid însoţitor au-
torizat, plimbare cu caleașca/sania, 
aranjament romantic. 
Servicii masă: se asigură în unita-
tea Hilde’s Residence, categoria 4 
stele, în sistem a la carte. Bucătăria 
Hilde’s începe cu producţia parţială a 
ingredientelor folosite. Există o liva-
dă proprie, o grădină de zarzavaturi, 
un solar, o microfermă de păsări, 
toate întreţinute după preceptele 
BIOAGRICULTURII. De altfel, „Bucă-
tăria şi Cămara” Hilde’s sunt „copii 
actualizate” ale celor apaținând bu-
nicilor. Toate meniurile se prepară 

Luna de miere 6 nopţi

Prețuri recomandate în Euro/pachet/persoană

Tip Cameră 10.06-05.09 05.01-09.06
06.09-20.12

Dublă Deluxe 324,50 291,50
Servicii incluse: cazare cu mic dejun 6 nopţi în dublă de luxe, decor romantic, băuturi 
licoroase, pachetele dulci şi aromate, vizionare de filme, plimbare cu caleașca, cine te-
matice, o zi de relaxare incluzând piscină, saună şi jacuzzi la Pyramia, o zi de drumeţie 
cu bicicleta, bomboane, coşuri cu fructe.
Posibilităţi de petrecere a timpului liber: drumeţii pe cărările Parcului pentru turism 
activ, dupa-amieze la piscina olimpică din Parcul Ariniş, urcare cu telescaunul pe Pârtia 
Şoimul, iarna-ski pe Pârtia Şoimul, toamna-reverie în hamacele din livadă, călărie sau 
plimbări călare la Herghelia Suceviţa, vizite la mănăstiri, observarea naturii, fotografiere.
Valabilitate: pe tot parcursul anului, exceptând perioadele de Sărbători. (Doar pentru cu-
plurile proaspăt căsătorite).

cu migală şi răbdare, ca pe vremuri, 
gustul şi savoarea vechilor reţete 
putând fi uşor remarcate. 
Fitness/Wellness/Sport: Salon 
(manichiură, pedichiură, masaj, sa-
ună, coafor), tenis de masă. 
Atracţii turistice: Parcul de aventuri 
Escalada Gura Humorului, Pârtia ski 
Şoimul Gura Humorului, Rezervaţia 

naturală Piatra Pinului, Mănăstirea 
Humor, Mănăstirea Voroneţ, Rezer-
vaţia Fâneţele seculare de la Fru-
moasa.
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Prețuri recomandate în Euro/zi/persoană

Tip Cameră 05.01-31.03; 10.11-20.12 01.04-09.06; 06.09-09.11 10.06-05.09

Sejur 1-2 nopţi Sejur minim 3 nopţi Sejur 1-2 nopţi Sejur minim 3 nopţi Sejur 1-2 nopţi Sejur minim 3 nopţi

Dublă Confort 19,80 17,33 22,28 19,80 24,75 22,28

Dublă DeLuxe 22,28 19,80 24,75 22,28 29,70 27,23

Junior Suite 22,28 19,80 24,75 22,28 29,70 27,23

Apartament 27,23 24,75 32,18 27,23 39,60 34,65
Servicii incluse: cazare. Opţional: mic dejun: 5,5 Euro/zi/persoană; prânz sau cina: 11 Euro/zi/adult.
Facilităţi copii: 0-1 ani beneficiază de cazare gratuită fără pat suplimentar; 2-10 ani achită 11 Euro/noapte şi se asigură patul suplimentar. În regim single, tariful se reduce cu 5% cameră.

Servicii incluse:  cazare cu mic dejun 
sau demipensiune. 

Facilităţi copii: Un copil cu vârsta cu-
prinsă între 0 - 5 ani, beneficiază de gra-
tuitate la cazare dacă doarme în pat cu 
părinţii. Un copil cu vârsta între 5 - 12 
ani achită 5,6 Euro/noapte(pentru ca-
zare şi mic dejun) dacă doarme în pat 
cu părinţii, iar pentru pat suplimentar 
achită 20,16 Euro/noapte. Un copil 12-
17 ani sau un adult achită 20,16 Euro/
noapte dacă foloseşte pat suplimentar. 
În camere se acceptă un singur pat su-
plimentar.

COMPLEX POPAS TURISTIC BUCOVINA 
SUCEVIȚA ****     

Dotări generale: restaurant - 400 de 
locuri, compartimentat pe 3 nivele, la 
demisol este crama, parcare proprie. 
Sat vacanţă compus din 7 aparta-
mente, 30 camere duble şi 6 camere 
single; 
- Vila Vianora dispune de 6 camere 
duble şi 4 apartamente; 
- Vilele Mirabela, Maria şi Elvira sunt 
identice având 1 apartament, 8 ca-
mere duble şi 2 camere single; 
- Vila B dispune de 7 camere duble; 
- Camping rulote cu următoarele faci-
lităţi: paza, duşuri (apă caldă şi rece), 
toalete, tablou pentru racordare cu-
rent electric, iluminat, posibilitatea de 
a servi masa la restaurant, fosă septi-
că pentru deversare toaleta chimică. 
Săli de conferinţă: 2 - Sala Rarău cu o 

capacitate de maxim 100 de locuri şi 
sala Foişor cu o capacitate de maxim 
60 de locuri. Aceste săli dispun de: vi-
deo proiector, ecran pentru protecţie, 
flip chart, consumabile, conexiune 
internet wireless, sonorizare. Pentru 
coffee-break puteţi alege: cafea, ceai, 
apă minerală/plată, fructe, sucuri na-
turale, patiserie. 
Dotări camere: TV, minibar, baie cu 
duș, balcon. 
Număr total camere: 66 Single: 9 Du-
ble: 49 Apartamente: 8. 
Observaţii: Accesul la piscină este 
contra cost 30 Lei/zi/persoană pen-
tru turiştii cazaţi în cadrul unităţii şi 
50 Lei/3 ore pentru persoanele care 
nu sunt cazate în cadrul unităţii. 
Servicii masă: Restaurantul este 

deschis pe toată perioada anului. Te-
rasele, deschise pe perioada verii, fac 
deliciul oaspeţilor noştri. Crama de la 
demisol vă oferă prilejul de a organi-
za într-un cadru intim diferite aniver-
sări sau degustări de vinuri. La bar se 
poate servi un cocktail, un whisky, un 
fresh sau orice altă băutură. 
Fitness/Wellness/Sport: SPA - cu 
bazin acoperit, masaj, salină, snoo-
ker, air hockey, solar, jacuzzi, saună, 
sală de fitness, bowling, biliard, tenis 
de masă, darts, teren tenis, pârtie de 
schi (300 m) dotată cu miniteleschi şi 
centru de închirieri echipamente. 
Distracţie: rafting pe râul Bistriţa, 
echitaţie la herghelia Rădăuţi, plim-
bări cu bicicletă, plimbare cu şareta 
sau cu sania trasă de cai. 

Atracţii turistice: Mănăstirea Vo-
roneţ, Humor, Moldoviţa, Suceviţa, 
Putna, Comuna Marginea - ceramică, 
Cetatea Sucevei, Mănăstirea Sfântul 
Ioan cel Nou din Suceava, Parcul 
Naţional Călimani, Rezervaţia Ra-
rău „Pietrele Doamnei”. În Bucovina, 
ecoturismul nu este o simplă dorinţă 
sau un scop de atins, ci reprezintă o 
realitate vie. Bucovina este locul în 
care, prin voia lui Dumnezeu şi prin 
strădania oamenilor, s-au adunat la-
olaltă cultură, tradiţii străvechi şi artă 
populară autentică. Şi pentru că arta 
meşteşugărească este şi astăzi vie 
în BUCOVINA, puteţi vizita cioplitori 
în lemn, olari, brodeze şi ţesătoare 
ori artizani ai încondeierii ouălor de 
Paşte.

Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

Tip Cameră 01.02-21.12

Single (mic dejun) 39,20

Dublă (mic dejun) 24,64

Apartament (mic dejun) 39,20

Single (demipensiune) 44,80

Dublă (demipensiune) 31,36

Apartament (demipensiune- 2 persoane) 43,68

Apartament (demipensiune- 3 persoane) 30,24
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PENSIUNEA PERLA BUCOVINEI 
VORONEȚ ****    

Pensiunea Perla Bucovinei situată în 
Voroneţ este un loc deosebit pentru pe-
trecerea concediilor. Situată într-o zonă 
pitorească, pe crestele unui deal, pen-
siunea oferă turiştilor săi, pe lângă un 
peisaj de vis, servicii de înaltă calitate.
Dotări generale: restaurant, parca-
re proprie, loc de joacă pentru copii, 
foişor în aer liber cu grătar, terasă în 
aer liber, cramă. Săli de conferinţă: 1 - 
40 locuri. Dotată cu videoproiector, 
flipchart, AC. 
Dotări camere:TV, minibar, baie cu 
duș, balcon, internet, telefon, încălzi-
re centrală. 
Număr total camere: 12. 

Servicii masă: se asigură în restau-
rantul propriu în sistem a la carte, cu 
specific tradiţional şi internaţional. 
Distracţie: excursii pe trasee mon-
tane însoţite de ghizi locali, masă de 
poker, darts, masă de tenis, săniuş, 
plimbări cu sania, mountain bike, off 
road. 
Atracţii turistice: pârtia de schi Şoi-
mul, mănăstirea Voroneţ, mănăstirea 
Humor, mănăstirea Moldoviţa, mă-
năstirea Suceviţa, mănăstirea Arbore, 
complex SPA Voroneţ, piscina cu apă 
sărată Piramya în Gura Humorului, 
Escalada Park, Cetatea de Scaun a 
Sucevei, Mina de sare Cacica.

Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

Tip Cameră
05.01 – 15.06
16.09 – 20.12

Vineri-Sâmbătă  Duminică-Joi

Dublă 64,98 59,33

Single 118,65 107,35

Apartament 96,05 90,40

16.06 – 15.07

Dublă 66,11 62,15

Single 118,65 113,00

Apartament 104,53 101,70
Servicii incluse: cazare, parcare, foişor în aer liber, loc de joacă pentru copii. Taxa hote-
lieră de 1% pentru întreaga perioadă de cazare se achită la recepţie.
Facilităţi copii: 0 - 12 ani au gratuitate la cazare în camera cu 2 adulţi, dacă nu se 
solicita pat suplimentar;  pentru copiii peste 12 ani se achită pat suplimentar 33,90 Lei/
noapte. Patul suplimentar este 33,90 Lei/noapte.
Servicii de masă opţionale: micul dejun – fişă cont (a la carte) este de 22 Lei/zi/per-
soană, prânz - fişă cont (a la carte) 44 Lei/zi/persoană, cină - fişă cont (a la carte ) 44 
Lei/zi/persoană.          
Check-in: în orice zi.  Ziua de cazare începe la ora 16:00 şi se termină la ora 12:00.

Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

Tip Cameră
16.07 – 15.09

Luni - Duminică

1-2 nopți minim 3 nopți

Dublă 76,28 73,45

Single 152,55 146,90

Apartament 113,00 113,00
Servicii incluse: cazare, parcare, foişor în aer liber, loc de joacă pentru copii. Taxa hote-
liera de 1% pentru întreaga perioadă de cazare se achită la recepţie.
Facilităţi copii: 0 - 12 ani au gratuitate la cazare în cameră cu 2 adulţi, dacă nu se 
solicită pat suplimentar;  pentru copiii peste 12 ani se achită pat suplimentar 33,90 Lei/
noapte. Patul suplimentar este 33,90 Lei/noapte.
Servicii de masă opţionale: micul dejun – fişă cont (a la carte) este de 22 Lei/zi/per-
soană, prânz - fişă cont (a la carte) 44 Lei/zi/persoană, cina - fişă cont (a la carte ) 44 
Lei/zi/persoană.          
Check-in: în orice zi.  Ziua de cazare începe la ora 16:00 şi se termină la ora 12:00.
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Dotări generale: restaurant  260 lo-
curi, parcare proprie contra cost, ac-
ces persoane cu dizabilităţi, internet, 
păstrare obiecte de valoare, terasă de 
vară, bar de zi, lift, salon cosmetică, 
coafură, magazin suveniruri, 9 săli de 
conferinţă:  Agat  15 locuri,  Amethyst 
I 70 de locuri,  Amethyst ÎI 50 de locuri, 
Diamant  300 de locuri, Smarald 70 de 
locuri, Perla Restaurant 450 de locuri, 
Rubin I + ÎI  100 de locuri, Sapphire I + 
ÎI  110 locuri, Topaz  50 de locuri. 
Dotări camere: aer condiţionat - o 
parte dintre camere, TV, minibar, seif, 
baie cu cadă sau baie cu duş, balcon, 
internet  wireless gratuit, uscător de 
păr, halate de baie. Număr  total ca-
mere: 168,  din care 168 duble:  94 
camere standard, 70 camere supe-
rioare, 2 camere pentru persoane cu 
dizabilităţi, 2 camere anti-alergice. 
Servicii masă: se acordă în unitatea 

Restaurant Perla categoria 4*, mic dejun 
în sistem bufet suedez, prânzul şi cina 
sistem bufet suedez sau fişă cont „a la 
carte”, în funcţie de numărul de turişti. 
Fitness/Wellness/Sport: piscină aco-
perită, SPA, bază tratament, sală fit-
ness, bazin cu apă sărată, saună, solar, 
masaj, baie cu aburi. 
Tratament: balneo şi hidroterapie, 
kinetoterapie, electroterapie, fiziote-
rapie, pneumologie, dermatologie, 
fototerapie, ginecologie. Programele 
de cure balneară sunt valabile numai 
pentru rezervări care includ cazare şi 
demipensiune. 

T R A N S I LV A N I A
SOVATA ****

DANUBIUS HEALTH & SPA RESORT SOVATA

Odihnă - Individuali
Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

TIP CAMERĂ 08.01-30.04
Dublă standard 190,61

Dublă superior (vedere lac) 215,05
Single standard 312,80

Single superior (vedere lac) 361,68
Pat suplimentar 127,08

Servicii incluse: cazare cu mic dejun bufet suedez, acces nelimitat la Centrul SPA moder-
nizat - bazinele cu apă dulce şi sărată, piscină, jacuzzi, baie Kneipp alternativă pentru pi-
cioare, bazin pentru copii, saună finlandeză, saună cu aburi, infrasaună, aromasaună, bazin 
de imersie totală după saună, cameră de relaxare, sală de fitness, halate de baie, în timpul 
verii permise de intrare la Lacul Ursu (în funcţie de condiţiile meteorologice), taxă balneară.
Opţional: prânz sau cina - 68,42 Lei/zi/adult şi 34,21 Lei/zi/copil (fişă cont).
Facilităţi copii: copiii sub 2 ani beneficiază de gratuitate la serviciile de cazare şi ali-
mentaţie publică. Copiii între 2 şi 12 ani vor beneficia de 50% reducere din tarifele de 
cazare şi alimentaţie publică după următoarea schemă: 1 adult & 1 copil în cameră – se 
achită 75% din tariful unei camere duble, 2 adulţi & 1 copil în cameră – copilul pe pat 
suplimentar plăteşte 50% din tariful patului suplimentar, 2 adulţi & 1 copil în cameră – 
copilul doarme împreună cu părinţii, în acest caz copilul va plăti 50% din tariful meselor 
incluse în pachet. 2 adulţi & 2 copii în cameră – 1 copil doarme pe pat suplimentar, 1 
copil doarme împreună cu părinţii. În acest caz primul copil va plăti 50% din tariful patu-
lui suplimentar, cel de al doilea copil va plăti 50% din tariful meselor incluse în pachet, 2 
copii 2-12 ani cazaţi în cameră connecting – plătesc 50% din tariful unei camere duble. 
Copilul 12-17 ani achită pat suplimentar întreg.

Odihnă - Individuali
Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

TIP CAMERĂ 01.05-29.06
27.08-21.12

Dublă standard 190,61
Dublă superior (vedere lac) 219,94

Single standard 312,80
Single superior (vedere lac) 361,68

Pat suplimentar 156,40
Servicii incluse: cazare cu mic dejun bufet suedez, acces nelimitat la Centrul SPA moder-
nizat - bazinele cu apă dulce şi sărată, piscină, jacuzzi, baie Kneipp alternativă pentru pi-
cioare, bazin pentru copii, saună finlandeză, saună cu aburi, infrasaună, aromasaună, bazin 
de imersie totală după saună, cameră de relaxare, sală de fitness, halate de baie, în timpul 
verii permise de intrare la Lacul Ursu (în funcţie de condiţiile meteorologice), taxă balneară.
Servicii opţionale: prânz sau cină fişă cont 68,42 Lei/zi/persoană.
Facilităţi copii: copiii sub 3 ani beneficiază de gratuitate la serviciile de cazare şi ali-
mentaţie publică. Copiii între 3 şi 12 fără pat suplimentar achită 48,87 Lei/zi sau 50 % 
din tariful unui pat suplimentar, 2 copii cazaţi în cameră connecting – plătesc 50% din 
tariful unei camere duble.

Odihnă - Individuali
Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

TIP CAMERĂ 30.06-26.08
(demipensiune)

Dublă standard 293,25
Dublă superior (vedere lac) 322,58

Single standard 449,65
Single superior (vedere lac) 498,53

Pat suplimentar 234,60
Servicii incluse: cazare cu mic dejun şi cină bufet suedez, acces nelimitat la Centrul SPA 
modernizat - bazinele cu apă dulce şi sărată, piscină, jacuzzi, baie Kneipp alternativă pentru 
picioare, bazin pentru copii, saună finlandeză, saună cu aburi, infrasaună, aromasaună, bazin 
de imersie totală după saună, cameră de relaxare, sală de fitness, halate de baie, în timpul 
verii permise de intrare la Lacul Ursu (în funcţie de condiţiile meteorologice), taxă balneară.
Servicii opţionale: prânz fişă cont 68,42 Lei/zi/persoană.
Facilităţi copii: copiii sub 3 ani beneficiază de gratuitate la serviciile de cazare şi ali-
mentaţie publică. Copiii între 3 şi 12 fără pat suplimentar achită 78,20 Lei/zi sau 50 % 
din tariful unui pat suplimentar, 2 copii cazaţi în cameră connecting – plătesc 50% din 
tariful unei camere duble.

Demipensiune – Pachet minim 7 nopți
Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

TIP CAMERĂ 08.01-30.04
Dublă standard 219.94

Dublă superior (vedere lac) 244.38
Single standard 337.24

Single superior (vedere lac) 386.11
Pat suplimentar (demipensiune) 146.63

Servicii incluse: cazare cu demipensiune (mic dejun şi cină), cocktail de bun venit, acces neli-
mitat la Centrul SPA modernizat - bazinele cu apă dulce şi sărată, piscină, jacuzzi, baie Kneipp 
alternativă pentru picioare, bazin pentru copii, saună finlandeză, saună cu aburi, infrasaună, 
aromasaună, bazin de imersie totală după saună, cameră de relaxare, sală de fitness, halate 
de baie, gimnastică de dimineaţă în aer liber, gimnastică de grup în apă, în timpul verii permise 
de intrare la Lacul Ursu (în funcţie de condiţiile meteorologice), taxă balneară.
Opţional: supliment pensiune completă - prânz: 68,42 Lei/zi/adult şi 34,21 Lei/zi/copil. 
Cure balneare (vezi tabel).
Facilităţi copii: copiii sub 2 ani beneficiază de gratuitate la serviciile de cazare şi ali-
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cazare şi alimentaţie publică după următoarea schemă: 1 adult & 1 copil în cameră – se 
achită 75% din tariful unei camere duble, 2 adulţi & 1 copil în cameră – copilul pe pat 
suplimentar plăteşte 50% din tariful patului suplimentar, 2 adulţi & 1 copil în cameră – 
copilul doarme împreună cu părinţii, în acest caz copilul va plăti 50% din tariful meselor 
incluse în pachet. 2 adulţi & 2 copii în cameră – 1 copil doarme pe pat suplimentar, 1 
copil doarme împreună cu părinţii. În acest caz primul copil va plăti 50% din tariful patu-
lui suplimentar, cel de al doilea copil va plăti 50% din tariful meselor incluse în pachet, 2 
copii 2-12 ani cazaţi în cameră connecting – plătesc 50% din tariful unei camere duble. 
Copilul 12-17 ani achită pat suplimentar întreg.

Demipensiune – Pachet minim 7 nopți
Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

TIP CAMERĂ 01.05-29.06
27.08-21.08

Dublă standard 219,94
Dublă superior (vedere lac) 244,38

Single standard 337,24
Single superior (vedere lac) 361,68

Pat suplimentar (demipensiune) 175,95
Servicii incluse: cazare cu demipensiune, coctail de bun venit, acces nelimitat la Centrul 
SPA modernizat - bazinele cu apă dulce şi sărată, piscină, jacuzzi, baie Kneipp alternativă 
pentru picioare, bazin pentru copii, saună finlandeză, saună cu aburi, infrasaună, aroma-
saună, bazin de imersie totală după saună, cameră de relaxare, sală de fitness, halate 
de baie, gimnastică de dimineaţă în aer liber, gimnastică de grup în apă, în timpul verii 
permise de intrare la Lacul Ursu (în funcţie de condiţiile meteorologice), taxă balneară.
Servicii opţionale: supliment pensiune completă (prânz): 68,42 Lei/zi/adult sau 34,215 
Lei/zi/copil 3-12 ani.
Facilităţi copii: copiii sub 3 ani beneficiază de gratuitate la serviciile de cazare şi ali-
mentaţie publică. Copiii între 3 şi 12 fără pat suplimentar achită 78,20 Lei/zi sau 50 % 
din tariful unui pat suplimentar, 2 copii cazaţi în cameră connecting – plătesc 50% din 
tariful unei camere duble.

Demipensiune – Pachet minim 7 nopți
Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

TIP CAMERĂ 30.06-26.08
Dubla standard 288,36

Dubla superior (vedere lac) 312,8
Single standard 434,99

Single superior (vedere lac) 459,43
Pat suplimentar (demipensiune) 234,60

Servicii incluse: cazare cu demipensiune, coctail de bun venit, acces nelimitat la Centrul 
SPA modernizat - bazinele cu apă dulce şi sărată, piscină, jacuzzi, baie Kneipp alternativă 
pentru picioare, bazin pentru copii, saună finlandeză, saună cu aburi, infrasaună, aroma-
saună, bazin de imersie totală după saună, cameră de relaxare, sală de fitness, halate 
de baie, gimnastică de dimineaţă în aer liber, gimnastică de grup în apă, în timpul verii 
permise de intrare la Lacul Ursu (în funcţie de condiţiile meteorologice), taxă balneară.
Servicii opţionale: supliment pensiune completă (prânz): 68,42 Lei/zi/adult sau 34,215 
Lei/zi/copil 3-12 ani.
Facilităţi copii: copiii sub 3 ani beneficiază de gratuitate la serviciile de cazare şi ali-
mentaţie publică. Copiii între 3 şi 12 fără pat suplimentar achită 78,20 Lei/zi sau 50 % 
din tariful unui pat suplimentar, 2 copii cazaţi în cameră connecting – plătesc 50% din 
tariful unei camere duble.

Cure Balneare
Prețuri recomandate în Lei/pachet/persoană

TIP CURĂ Anul 2017
Danubius Sovata – cură balneară  

(5 proceduri) 224,83

Danubius Sovata – cură de recuperare  
(30 proceduri) 967,73

Danubius Sovata – cură ginecologică  
(30 proceduri) 1358,73

Danubius Sovata – cură antialergie  
(24 proceduri) 733,13

Danubius Sovata – cură antipsoriazis 
 (20 proceduri) 566,95

Danubius Sovata – cură antistres  
(13 proceduri) 439,88

Danubius Sovata – cură preventie  
(15 proceduri) 508,30

Danubius Sovata - cură balneară (5 proceduri): include control de către un medic 
specialist, 5 proceduri prescrise de către un medic (ex: împachetare cu nămol, masaj 
subacval, electroterapie, oxigenoterapie forte, băi galvanice,inhalaţii, drenaj limfatic, 
gimnastică individuală, magnetoterapie etc.). Variantă pentru 2 săptămâni: 10 proceduri 
(prescrise de medic)  430,10 Lei (preţ recomandat).
Danubius Sovata - cură de recuperare (30 proceduri): include 2 consultaţii medicale, 
consultaţii de control după cerere, 30 proceduri – prescrise de medic – (ex.: împachetări 
cu nămol generale/parţiale, kinetoterapie, hidrokinetoterapie individuală, masaj medical, 
drenaj limfatic, electroterapie, oxigenoterapie forte, inhalaţii, masaj subacval, băi galva-
nice, etc.) Variantă pentru 1 săptămâna: 15 proceduri (prescrise de medic) 527,85 Lei 
(preţ recomandat).
Danubius Sovata - cură ginecologică (30 proceduri): include consultaţie medicală de 
specialitate (ginecologică) inclusiv ecografie în prima zi + consiliere infertilitate de cuplu 
a 2-a zi *. Pacientele care doresc tratament ginecologic la Sovata să vină cu examen 
citologic Papanicolau efectuat în prealabil (efectuat în ultimele 12 luni), 30 proceduri 
– prescrise de medic – (ex. tampoane vaginale cu nămol, irigaţii vaginale cu apă săra-
tă, împachetări generale / parţiale cu nămol, băi cu apă sărată extrasă din Lacul Ursu, 
electroterapie, masaj medical). Variantă pentru 1 săptămâna: 15 proceduri (prescrise de 
medic) 869,98 Lei (preţ recomandat).
* - pachetul de 2 săptămâni conţine o consiliere nutriţie şi stil de viaţă pro fertilitate, 
această consiliere nu este inclusă în pachetul de 1 săptămâna. 
Danubius Sovata - cură antialergie (24 proceduri): include: 2 consultaţii medicale, 24 
proceduri – prescrise de medic – (ex: pneumologie, spirometrie/ test de alergie la indi-
caţia medicului specialist, aerosoli / inhalaţii cu vapori de apă sărată extrasă din Lacul 
Ursu, oxigenoterapie forte, gimnastică individuală inclusiv respiratorie, masaj medical, 
electroterapie etc.) Variantă pentru 1 săptămâna: 12 proceduri (prescrise de medic) 
430,10 Lei (preţ recomandat).
Danubius Sovata - cură antipsoriazis (20 proceduri): 2 consultaţii medicale cu reco-
mandări dietă, 20 proceduri – prescrise de medic: băi în cadă cu apă sărată extrasă din 
Lacul Ursu, împachetări cu nămol,training autogen. Variantă pentru 1 săptămâna: 10 
proceduri (prescrise de medic) 293,25 Lei (preţ recomandat).
Danubius Sovata - cură antistres (13 proceduri): 13 proceduri şi 2 consilieri antistres 
opţionale efectuate de psiholog, proceduri ex: masaj medical, masaj subacval, magneto-
terapie, băi galvanice generale / 4 celulare, oxigenoterapie, inhalaţii, electroterapie, îm-
pachetări cu nămol parţiale, gimnastică individuală, băi relaxante cu plante sau uLeiuri, 
training autogen etc.Atenţie: consilierea antistres este discuţie de sfătuire, nu psihote-
rapie. Nu se recomandă persoanelor suferind de stres major sau probleme psihiatrice.
Danubius Sovata - cură prevenţie (15 proceduri): include: consultaţie medicală (consili-
ere stil de viaţă - dietă), consiliere fitness (training autogen, opţional consiliere antistres), 
proceduri de detoxifiere - relaxare drenaj limfatic, masaj medical, masaj subacval, împache-
tări în nămol (generale/parţiale) electroterapie, inhalaţii, etc, proceduri de re-energizare şi 
scădere ponderală - gimnastică individuală, aquafitness, oxigenoterapie forte.
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Dotări generale: restaurant 150 lo-
curi, parcare proprie cu plată, bar, 
terasă, o sală de conferinţă cu capa-
citate de 500 locuri. 
Dotări camere: TV cablu, baie cu duş, 
balcon, telefon. 
Număr total camere: 96 din care 94 
duble: 80 camere cu 2 paturi şi 14 
camere cu pat matrimonial şi 2 apar-
tamente (apartamentul este compus 
din living şi dormitor). 
Servicii masă: se acordă în restau-
rantul propriu. 
Fitness/Wellness/Sport: acces la 
Danubius Health Spa Resort**** 
Sovata;  bazine cu apă dulce şi săra-
tă, jacuzzi, saună, masaj. 

Tratament: bază de tratament a 
hotelului Danubius Health Spa Re-
sort**** Sovata şi baza de la Lacul 
Ursu: balneo şi hidroterapie, kineto-
terapie, electroterapie, pneumologie, 
dermatologie, fototerapie, ginecolo-
gie, fizioterapie.

DANUBIUS HEALTH & SPA RESORT  BRADET
SOVATA ****      

Odihnă - Individuali
Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

TIP CAMERĂ 08.01-30.04
Dublă standard 215,05

Dublă superior (vedere lac) 239,49
Single standard 351,90

Single superior (vedere lac) 400,78
Apartament 366,56

Apartament în regim single 576,73
Pat suplimentar 146,63

Servicii incluse: cazare cu mic dejun bufet suedez, acces nelimitat la Centrul SPA mo-
dernizat al hotelului vecin DHSR Sovata - bazinele cu apă dulce şi sărată, piscină, jacuzzi, 
baie Kneipp alternativă pentru picioare, bazin pentru copii, saună finlandeză, saună cu 
aburi, infrasauna, aromasauna, bazin de imersie totală după saună, cameră de relaxare, 
sală de fitness, halate de baie, în timpul verii permise de intrare la Lacul Ursu (în funcţie 
de condiţiile meteorologice), taxă balneară.  
Opţional: prânz sau cină - 73,31 Lei/zi/persoană.
Facilităţi copii: copiii sub 2 ani beneficiază de gratuitate la serviciile de cazare şi ali-
mentaţie publică. Copiii între 2 şi 12 ani vor beneficia de 50% reducere din tarifele de 
cazare şi alimentaţie publică după următoarea schemă: 1 adult & 1 copil în cameră – se 
achită 75% din tariful unei camere duble, 2 adulţi & 1 copil în cameră – copilul pe pat 
suplimentar plăteşte 50% din tariful patului suplimentar, 2 adulţi & 1 copil în cameră – 
copilul doarme împreună cu părinţii, în acest caz copilul va plăti 50% din tariful meselor 
incluse în pachet. 2 adulţi & 2 copii în cameră – 1 copil doarme pe pat suplimentar, 1 
copil doarme împreună cu părinţii. În acest caz primul copil va plăti 50% din tariful pa-
tului suplimentar, cel de al doilea copil va plăti 50% din tariful meselor incluse în pachet. 
Copilul 12-17 ani achită pat suplimentar întreg.

Odihnă - Individuali
Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

TIP CAMERĂ 01.05-29.06
27.08-21.12

Dublă standard 215,05
Dublă superior (vedere lac) 244,38

Single standard 351,90
Single superior (vedere lac) 400,78

Apartament 366,56
Apartament în regim single 576,73

Pat suplimentar 175,95
Servicii incluse: cazare cu mic dejun bufet suedez, acces nelimitat la Centrul SPA mo-
dernizat al Hotelului Vecin Danubius Sovata - bazinele cu apă dulce şi sărată, piscină, 
jacuzzi, baie Kneipp alternativă pentru picioare, bazin pentru copii, saună finlandeză, 
saună cu aburi, infrasauna, aromasauna, bazin de imersie totală după saună, cameră de 
relaxare, sală de fitness, halate de baie, în timpul verii permise de intrare la Lacul Ursu (în 
funcţie de condiţiile meteorologice), taxă balneară.
Servicii opţionale: prânz sau cină fişă cont 73,31 Lei/zi/persoană.
Facilităţi copii copiii sub 3 ani beneficiază de gratuitate la serviciile de cazare şi alimen-
taţie publică. Copiii între 3 şi 12 fără pat suplimentar achită 58,65 Lei/zi sau 50 % din 
tariful unui pat suplimentar.

Odihnă - Individuali
Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

TIP CAMERĂ 30.06-26.08
(demipensiune)

Dublă standard 361,68
Dublă superior (vedere lac) 391,00

Single standard 508,30
Single superior (vedere lac) 557,18

Apartament 513,19
Apartament în regim single 850,43

Pat suplimentar 293,25
Servicii incluse: cazare cu mic şi cină dejun bufet suedez, acces nelimitat la Centrul SPA 
modernizat al Hotelului Vecin Danubius Sovata - bazinele cu apă dulce şi sărată, pisci-
nă, jacuzzi, baie Kneipp alternativă pentru picioare, bazin pentru copii, saună finlandeză, 
saună cu aburi, infrasauna, aromasauna, bazin de imersie totală după saună, cameră de 
relaxare, sală de fitness, halate de baie, în timpul verii permise de intrare la Lacul Ursu (în 
funcţie de condiţiile meteorologice), taxă balneară.
Servicii opţionale: prânz fişă cont 73,31 Lei/zi/persoană.
Facilităţi copii: copiii sub 3 ani beneficiază de gratuitate la serviciile de cazare şi alimen-
taţie publică. Copiii între 3 şi 12 fără pat suplimentar achită 97,75 Lei/zi sau 50 % din 
tariful unui pat suplimentar.

Demipensiune – Pachet minim 7 nopți
Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

TIP CAMERĂ 08.01-30.04
Dublă standard 259.04

Dublă superior (vedere lac) 283.48
Single standard 395.89

Single superior (vedere lac) 444.76
Apartament 405.66

Apartament în regim single 689.14
Pat suplimentar (demipensiune) 166.18

Servicii incluse:  cazare cu demipensiune (mic dejun şi cină), coctail de bun venit, acces 
nelimitat la Centrul SPA modernizat al hotelului vecin DHSR Sovata - bazinele cu apă 
dulce şi sărată, piscinka, jacuzzi, baie Kneipp alternativă pentru picioare, bazin pentru 
copii, saună finlandeză, saună cu aburi, infrasauna, aromasauna, bazin de imersie totală 
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în aer liber, gimnastică de grup în apă, în timpul verii permise de intrare la Lacul Ursu (în 
funcţie de condiţiile meteorologice), taxă balneară. 
Opţional: supliment pensiune completă (prânz): 73,31 Lei/zi/persoană. Cure balneare 
(vezi tabel).
Facilităţi copii: copiii sub 2 ani beneficiază de gratuitate la serviciile de cazare şi ali-
mentaţie publică. Copiii între 2 şi 12 ani vor beneficia de 50% reducere din tarifele de 
cazare şi alimentaţie publică după următoarea schemă: 1 adult & 1 copil în cameră – se 
achită 75% din tariful unei camere duble, 2 adulţi & 1 copil în cameră – copilul pe pat 
suplimentar plăteşte 50% din tariful patului suplimentar, 2 adulţi & 1 copil în cameră – 
copilul doarme împreună cu părinţii, în acest caz copilul va plăti 50% din tariful meselor 
incluse în pachet. 2 adulţi & 2 copii în cameră – 1 copil doarme pe pat suplimentar, 1 
copil doarme împreună cu părinţii. În acest caz primul copil va plăti 50% din tariful pa-
tului suplimentar, cel de al doilea copil va plăti 50% din tariful meselor incluse în pachet. 
Copilul 12-17 ani achită pat suplimentar întreg.

Demipensiune – Pachet minim 7 nopți
Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

TIP CAMERĂ 01.05-29.06
27.08-21.12

Dublă standard 259,04
Dublă superior (vedere lac) 283,48

Single standard 395,89
Single superior (vedere lac) 420,33

Apartament 649,75
Apartament în regim single 689,14

Pat suplimentar (demipensiune) 215,05
Servicii incluse: cazare cu demipensiune (mic dejun şi cină), coctail de bun venit, acces 
nelimitat la Centrul SPA modernizat al hotelului vecin Danubius Sovata - bazinele cu apă 
dulce şi sărată, piscină, jacuzzi, baie Kneipp alternativă pentru picioare, bazin pentru 
copii, saună finlandeză, saună cu aburi, infrasaună, aromasaună, bazin de imersie totală 
după saună, cameră de relaxare, sală de fitness, halate de baie, gimnastică de dimineaţă 
în aer liber, gimnastică de grup în apă, în timpul verii permise de intrare la Lacul Ursu (în 
funcţie de condiţiile meteorologice), taxă balneară.
Servicii opţionale: supliment pensiune completă (prânz): 73,31 Lei/zi/adult sau 36,66 
Lei/zi/copil 3-12 ani.
Facilităţi copii: copiii sub 3 ani beneficiază de gratuitate la serviciile de cazare şi alimen-
taţie publică. Copiii între 3 şi 12 fără pat suplimentar achită 68,42 Lei/zi sau 50 % din 
tariful unui pat suplimentar.

Demipensiune – Pachet minim 7 nopți
Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

TIP CAMERĂ 30.06-26.08
Dublă standard 317,69

Dublă superior (vedere lac) 342,13
Single standard 474,09

Single superior (vedere lac) 498,53
Apartament 654,93

Apartament în regim single 811,33
Pat suplimentar (demipensiune) 254,15

Servicii incluse: cazare cu demipensiune (mic dejun şi cină), coctail de bun venit, acces 
nelimitat la Centrul SPA modernizat al hotelului vecin Danubius Sovata - bazinele cu apă 
dulce şi sărată, piscină, jacuzzi, baie Kneipp alternativă pentru picioare, bazin pentru 
copii, saună finlandeză, saună cu aburi, infrasaună, aromasaună, bazin de imersie totală 
după saună, cameră de relaxare, sală de fitness, halate de baie, gimnastică de dimineaţă 
în aer liber, gimnastică de grup în apă, în timpul verii permise de intrare la Lacul Ursu (în 
funcţie de condiţiile meteorologice), taxă balneară.
Servicii opţionale: supliment pensiune completă (prânz): 73,31 Lei/zi/adult sau 36,66 
Lei/zi/copil 3-12 ani.
Facilităţi copii: copiii sub 3 ani beneficiază de gratuitate la serviciile de cazare şi alimen-
taţie publică. Copiii între 3 şi 12 fără pat suplimentar achită 87,97 Lei/zi sau 50 % din 
tariful unui pat suplimentar.

Cure Balneare
Prețuri recomandate în Lei/pachet/persoană

TIP CURĂ Anul 2017
Danubius Sovata – cură balneară  

(5 proceduri) 224,83

Danubius Sovata – cură de recuperare  
(30 proceduri) 967,73

Danubius Sovata – cură ginecologică  
(30 proceduri) 1358,73

Danubius Sovata – cură antialergie  
(24 proceduri) 733,13

Danubius Sovata – cură antipsoriazis  
(20 proceduri) 566,95

Danubius Sovata – cură antistres  
(13 proceduri) 439,88

Danubius Sovata – cură preventie  
(15 proceduri) 508,30

Danubius Sovata - cură balneară (5 proceduri): include control de către un medic 
specialist, 5 proceduri prescrise de către un medic (ex: împachetare cu nămol, masaj 
subacval, electroterapie, oxigenoterapie forte, băi galvanice,inhalaţii, drenaj limfatic, 
gimnastică individuală, magnetoterapie etc.)  Variantă pentru 2 săptămâni: 10 proceduri 
(prescrise de medic) 430,10 Lei (preţ recomandat).
Danubius Sovata - cură de recuperare (30 proceduri): include 2 consultaţii medicale, 
consultaţii de control după cerere, 30 proceduri – prescrise de medic – (ex.: împachetări 
cu nămol generale/parţiale, kinetoterapie, hidrokinetoterapie individuală, masaj medical, 
drenaj limfatic, electroterapie, oxigenoterapie forte, inhalaţii, masaj subacval, băi galva-
nice, etc.) Variantă pentru 1 săptămâna: 15 proceduri (prescrise de medic) 527,85 Lei 
(preţ recomandat).
Danubius Sovata - cură ginecologică (30 proceduri): include consultaţie medicală de 
specialitate (ginecologică) inclusiv ecografie în prima zi + consiliere infertilitate de cuplu 
a 2-a zi *. Pacientele care doresc tratament ginecologic la Sovata să vină cu examen 
citologic Papanicolau efectuat în prealabil (efectuat în ultimele 12 luni), 30 proceduri 
– prescrise de medic – (ex. tampoane vaginale cu nămol, irigaţii vaginale cu apă săra-
tă, împachetări generale / parţiale cu nămol, băi cu apă sărată extrasă din Lacul Ursu, 
electroterapie, masaj medical). Variantă pentru 1 săptămâna: 15 proceduri (prescrise de 
medic) 869,98 Lei (preţ recomandat).
* - pachetul de 2 săptămâni conţine o consiliere nutriţie şi stil de viaţă pro fertilitate, 
această consiliere nu este inclusă în pachetul de 1 săptămâna. 
Danubius Sovata - cură antialergie (24 proceduri): include: 2 consultaţii medicale, 24 
proceduri – prescrise de medic – (ex: pneumologie, spirometrie/ test de alergie la indi-
caţia medicului specialist, aerosoli / inhalaţii cu vapori de apă sărată extrasă din Lacul 
Ursu, oxigenoterapie forte, gimnastică individuală inclusiv respiratorie, masaj medical, 
electroterapie etc.) Variantă pentru 1 săptămână: 12 proceduri (prescrise de medic) 
430,10 Lei (preţ recomandat).
Danubius Sovata - cură antipsoriazis (20 proceduri): 2 consultaţii medicale cu reco-
mandări dietă, 20 proceduri – prescrise de medic: băi în cadă cu apă sărată extrasă din 
Lacul Ursu, împachetări cu nămol, training autogen. Variantă pentru 1 săptămână: 10 
proceduri (prescrise de medic) 293,25 Lei (preţ recomandat). 
Danubius Sovata - cură antistres (13 proceduri): 13 proceduri şi 2 consilieri antis-
tres opţionale efectuate de psiholog, proceduri ex: masaj medical, masaj subacval, 
magnetoterapie, băi galvanice generale / 4 celulare, oxigenoterapie, inhalaţii, electro-
terapie, împachetări cu nămol parţiale, gimnastică individuală, băi relaxante cu plante 
sau uleiuri, training autogen etc. Atenţie: consilierea antistres este discuţie de sfătuire, 
nu psihoterapie. Nu se recomandă persoanelor suferind de stres major sau probleme 
psihiatrice.
Danubius Sovata - cură prevenţie (15 proceduri): include: consultaţie medicală (con-
siliere stil de viaţă - dietă), consiliere fitness (training autogen, opţional consiliere antis-
tres), proceduri de detoxifiere - relaxare drenaj limfatic, masaj medical, masaj subacval, 
împachetări în nămol (generale/parţiale) electroterapie, inhalaţii, etc, proceduri de re-
energizare şi scădere ponderală - gimnastică individuală, aquafitness, oxigenoterapie 
forte.
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HOTEL FĂGET 
SOVATA **   

Dotări generale: restaurant, parcare 
publică cu plată, bar 20 locuri, terasă 
de vară, lift. Săli de conferinţă: o sală 
de şedinţe cu capacitate de 20 locuri. 
Dotări camere: TV cablu, baie cu duş, 
balcon, telefon. 
Număr total camere: 136 din care 
134 duble, camere cu două paturi, 2 
apartamente compuse din living şi 
dormitor. 
Servicii: spălătorie şi curăţătorie. 
Servicii masă: se acordă în unitatea 
restaurant Făget, categoria 2 stele, în 
variante de meniu/ meniu fix sau a 
la carte. Opţional: prânz sau cină 40 
Lei/ zi/persoană. Masă copii 2-12 ani: 
mic dejun 15 Lei/zi, demipensiune 35 
Lei/ zi, pensiune completă 63 Lei/ zi. 
Facilităţi copii: (în cameră cu 2 
adulţi): copiii între 2 şi 12 ani vor 
beneficia de 50% reducere din ta-
rifele de cazare şi alimentaţie pu-
blică după următoarea schemă:  1 
adult & 1 copil în cameră – copilul 
pe pat principal plăteşte 50% din 
tariful unui adult pe pat principal, 2 
adulţi & 1 copil în cameră – copilul 
pe pat suplimentar plăteşte 50% din 
tariful patului suplimentar, 2 adulţi & 

1 copil în cameră – copilul doarme 
împreună cu părinţii, în acest caz co-
pilul va plăti 50% din tariful meselor 
incluse în pachet. 2 adulţi & 2 copii 
în cameră – 1 copil doarme pe pat 
suplimentar, 1 copil doarme împre-
ună cu părinţii. În acest caz primul 
copil va plăti 50% din tariful patului 
suplimentar, cel de al doilea copil va 
plăti 50% din tariful meselor incluse 
în pachet, 2 copii cazaţi în cameră 
connecting – plătesc  50% din tariful 
unei camere duble. 
Tratament: bază de tratament a Ho-
telului Danubius Health & Spa Sovata 
sau de la Lacul Ursu: balneo şi hidro-
terapie, kinetoterapie, electroterapie, 
fizioterapie, pneumologie, dermatolo-
gie, fototerapie, ginecologie. Medica-
mentele şi analizele de laborator sunt 
contra cost.

Odihnă
Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

TIP CAMERĂ 05.01-29.06
27.08-21.12 30.06-26.08

Dublă 78,20 107,53
Single 136,85 156,60

Pat suplimentar 48,88 58,65
Servicii incluse: cazare cu mic dejun, taxă balneară.
Opţional: prânz sau cină (3 feluri, fără băutură) - 39,10 Lei/zi/persoană.
Facilităţi copii: copiii sub 2 ani beneficiază de gratuitate la serviciile de cazare şi ali-
mentaţie publică. Copiii între 2 şi 12 ani vor beneficia de 50% reducere din tarifele de 
cazare şi alimentaţie publică după următoarea schemă: 1 adult & 1 copil în cameră – se 
achită 75% din tariful unei camere duble, 2 adulţi & 1 copil în cameră – copilul pe pat 
suplimentar plăteşte 50% din tariful patului suplimentar, 2 adulţi & 1 copil în cameră – 
copilul doarme împreună cu părinţii, în acest caz copilul va plăti 50% din tariful meselor 
incluse în pachet. 2 adulţi & 2 copii în cameră – 1 copil doarme pe pat suplimentar, 1 
copil doarme împreună cu părinţii. În acest caz primul copil va plăti 50% din tariful pa-
tului suplimentar, cel de al doilea copil va plăti 50% din tariful meselor incluse în pachet. 
Copilul 12-17 ani achită pat suplimentar întreg.

Demipensiune – Pachet minim 7 nopți
Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

TIP CAMERĂ 05.01-29.06
27.08-21.12 30.06-26.08

Dublă 112,41 136,85
Single 161,29 195,50

Pat suplimentar 78,20 87,98
Servicii incluse: cazare cu demipensiune (mic dejun şi cină), taxă balneară. 
Servicii opţionale: supliment pensiune completă (prânz): 39,10 Lei/zi/adult sau 19,55 
Lei/zi/copil 3-12 ani.
Facilităţi copii: copiii sub 3 ani beneficiază de gratuitate la serviciile de cazare şi ali-
mentaţie publică. Copiii între 3 şi 12 ani vor beneficia de 50% reducere din tarifele de 
cazare şi alimentaţie publică după următoarea schemă: 1 adult & 1 copil în cameră – se 
achită 75% din tariful unei camere duble, 2 adulţi & 1 copil în cameră – copilul pe pat 
suplimentar plăteşte 50% din tariful patului suplimentar, 2 adulţi & 1 copil în cameră – 
copilul doarme împreună cu părinţii, în acest caz copilul va plăti 50% din tariful meselor 
incluse în pachet. 2 adulţi & 2 copii în cameră – 1 copil doarme pe pat suplimentar, 1 
copil doarme împreună cu părinţii. În acest caz primul copil va plăti 50% din tariful pa-
tului suplimentar, cel de al doilea copil va plăti 50% din tariful meselor incluse în pachet. 
Copilul 12-17 ani achită pat suplimentar întreg.

Cure balneare Baza de tratament Lacul Ursu
Prețuri recomandate în Lei/cură/persoană
TIP CURĂ 2017

Cură balneară (5 zile lucrătoare) 97,75
Cură de recuperare (5 zile lucrătoare) 195,50
Cură ginecologică (5 zile lucrătoare) 254,15

Cură balneară: include consultaţie medicală, 5 proceduri prescrise de medic (expl. ma-
saj medical, împachetări cu nămol, electroterapie, tratament galvanic, împachetări cu 
parafină etc.). Medicamentele şi analizele de laborator sunt contra cost.
Cură de recuperare: include consultaţie medicală iniţială şi finală, consultaţie de con-
trol după cerere, toate procedurile prescrise de doctor (expl. băi în cadă cu apă sărată, 
împachetări cu parafină, electroterapie,masaj medical). Medicamentele şi analizele de 
laborator sunt contra cost. 
Cură ginecologică: include consultaţie medicală iniţială şi finală, consultaţii de con-
trol după cerere, proceduri – prescrise de medic – (ex.:băi în cadă cu apă sărată, 
tampoane cu nămol, irigaţii, electroterapie). Medicamentele şi analizele de laborator 
sunt contra cost. 
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BOUTIQUE HOTEL FABESCA
SOVATA ****   

Dotări generale: restaurant Medite-
ranean, tradiţional, vinotecă, coffe 
lounge, parcare proprie, internet
Dotări camere: aer condiţionat - 
climatizare automată, SMART TV, 
minibar, seif, baie cu cadă, baie cu 
duş, balcon, internet wireless gratuit, 
uscător de păr. 
Număr total camere: 11 din care 5 
Camere Family (2 x paturi King size), 
6 camere standard,  6 apartamente: 

2 apartamente excepţional (acestea 
au ceva extra: fie un şemineu, o cadă 
mare ultramodernă sau o terasă ex-
tinsă), 4 apartamente standard (living 
cu canapea extensibilă şi dormitor cu 
pat matrimonial). 
Servicii masă: se serveşte în restau-
rantele proprii: restaurant Meditera-
nean şi restaurant Tradiţional. Micul 
dejun bufet suedez, prânzul şi cină a 
la carte.

Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

TIP CAMERĂ 15.01-31.05 
15.10-21.12

01.06-31.06 
15.09-14.10 01.07-14.09

Single 290,00 320,00 400,00
Dubla 190,00 215,00 275,00
Family 205,00 235,00 300,00

Apartament 245,00 270,00 355,00
Apartament excepțional 270,00 295,00 395,00

Servicii incluse: cazare cu mic dejun.
Servicii opţionale: masă fişă cont: prânz sau cină 55 Lei/zi/persoană.
Facilităţi copii: 0-6 ani beneficiază de gratuitate la cazare şi mic dejun sau dacă optează 
pentru pătuţ achită 22,22 Lei/zi, 6-12 ani achită 55,55 Lei / zi cazare cu mic dejun sau 
dacă optează pentru pat suplimentar (în cameră dublă doar) achită 77,77 Lei/zi. Peste 
12 ani achită 77,77 Lei/zi.

HOTEL LACUL URSU
SOVATA ***     

Dotări generale: restaurant - 60 lo-
curi, parcare proprie, internet, săli de 
conferinţă: 2 - de 30 şi 60 locuri dota-
te cu video proiector, ecran de proiec-
ţie, plasmă, laptop cuplat la plasmă, 
flip-chart, sonorizare, wireless.  
Dotări camere: TV, minibar, baie cu 

duş, internet, uscător de păr.
Număr total camere: 27.
Fitness/Wellness/Sport: piscină 
acoperită. 
Distracţie: fotbal de masă, table, 
remi, şah, biliard sau tenis de masă.

Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

TIP CAMERĂ

05.01-18.06  
15.09-22.12  
(Dum–Joi)  

19.06-14.09
(Dum-Luni)

15.01-18.06  
15.09-20.12  
(Vin–Sâm)

Dubla 107,81 88,26
Single 171,35 122,48

Servicii incluse: cazare cu mic dejun bufet, acces gratuit la saună, piscină, sală fitness.  
Servicii suplimentare: prânz sau cină 55 Lei/zi/persoană. 
Facilităţi copii: 0-6 ani gratuit la cazare şi mic dejun cu sau fără pat suplimentar, 7-14 
ani achită pat suplimentar cu mic dejun 92 Lei/zi, 14-18 ani achită: în cazul în care sunt 
2 copii cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani, primul copil fără pat achită 34,50 Lei/zi mic 
dejun iar al doilea copil cu pat achită 97,75 Lei/zi, în cazul în care în cameră este doar un 
copil 14-18 ani sau al 3-lea adult achită pat suplimentar 97,75 Lei/zi.
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HOTEL SZEIFERT
SOVATA ***      

Hotelul este înconjurat de un cadru 
natural relaxant, situat pe malul La-
cului Negru, oferind servicii de cea 
mai înaltă calitate. La un cost supli-
mentar, oaspeții pot să se relaxeze la 
zona de wellness, care oferă sală de 
masaj, aparat de vibromasaj, bicicletă 
staționară și loc de joacă pentru copii.
Facilități: restaurant, bar, terasă, re-
cepţie, zona wellness - contra cost, 
sală de conferințe cu capacitate de 
50 de persoane, cameră de bagaje, 
parcare privată gratuită- cu suprave-
ghere video, seif, room service, inter-
net WiFi gratuit disponibil în camere 
și zonele publice, servicii de transfer 
şi inchiriei auto- contra cost şi organi-
zare de excursii - contra cost.
Dotări camere: hotelul  dispune de 
camere duble (tip 1, 2 şi 3), suite (tip 
1 şi 2) şi apartamente (tip 1, 2 şi 3). 
Camerele duble și suitele au podea 
din lemn, zonă de relaxare, minibar 
și cutie de valori. Unele camere oferă 
balcon. Toate unitățile de cazare in-
clud baie cu cadă sau duș.
Camerele duble: 
Tip 1 sunt camerele nr. 12, 13, 14 au o 
suprafaţă de 16 mp iar camera nr 15 
are o suprafaţă de 24 mp. Camerele 
au pat matrimonial, podea din lemn, 
terasă şi sunt situate la etajul I. 
Tip 2 sunt camerele nr. 16, 17 şi 18 
au o suprafaţă între 16 şi 18 mp. Ca-
merele au pat matrimonial, podea din 
lemn, terasă şi sunt situate la etajul I. 
Tip 3 sunt camerele nr. 22 şi 23 au o 

suprafaţă între 22 şi 23 mp. Ambele 
camere au pat matrimonial, podea 
din lemn, NU au terasă şi sunt situate 
la etajul II. Camerele duble NU permit 
introducerea unui pat suplimentar.
Apartamentele: 
Tip 1 sunt apartamentele nr. 11 şi 19 
au o suprafaţă de 31 mp, sunt cu te-
rasă şi sunt situate la etajul I. 
Tip 2 este apartamentul nr. 21, are o 
suprafaţă de 35 mp, NU are terasă şi 
este situat la etajul II. 
Tip 3 sunt apartamentele nr. 31 are 
o suprafaţă de 30 mp şi nr 32 are o 
suprafaţă de 27 mp, ambele au tera-
să şi sunt situate la etajul III. Permit o 
capacitate de 4 locuri.
Suitele: 
Tip 1 este camera cu nr. 24, are o su-
prafaţă de 40 mp, este compusă din 3 
camere + 1 baie, care comunică între 
ele printr-o scară interioară. Suita are 
podea din lemn, este situată la etajul 
II şi NU are terasă. Permite capacita-
tea a 6 locuri.
Tip 2 este camera nr. 25, are o su-
prafaţă de 57 mp, este compusă din 
4 camere + 1 baie, care comunică în-
tre ele printr-o scară interioară. Sui-
ta are podea din lemn, este situată 
la etajul II şi NU are terasa. Permite 
capacitatea a 8 locuri. 
Check-in în orice zi.
Check-in  ora 14:00 şi check-out  ora 
12:00.
Condiţie: Repartizarea camerelor se 
efectuează la recepţie.

Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

TIP CAMERĂ 05.01-31.05 
01.10-29.12

01.06-30.06 
01.09-30.09 01.07-31.08

Dublă matrimonială tip 1 
(capacitate 2 persoane) 103,95 113,85 123,75

Dublă matrimonială tip 2 
(capacitate 2 persoane) 99,00 103,95 113,85

Dublă matrimonială tip 3 
(capacitate 2 persoane) 94,05 99,00 103,95

Dublă matrimonială în regim 
single tip 1 178,20 188,10 207,90

Dublă matrimonială în regim 
single tip 2 168,30 178,20 188,10

Dublă matrimonială în regim 
single tip 3 158,40 168,30 178,20

Apartament tip 1  
(capacitate 2 persoane) 113,85 123,75 133,65

Apartament tip 2  
(capacitate 2 persoane) 113,85 113,85 123,75

Apartament tip 3  
(capacitate 2 persoane) 103,95 113,85 123,75

Servicii incluse: cazare, parcare privată gratuită, internet WiFi gratuit.
Servicii de masă opţionale: mic dejun (obligatoriu în iunie şi septembrie) 27,50 Lei/ 
adult/zi şi demipensiune (obligatorie în iulie şi august) 77 Lei/adult/zi.
Copii: 0 - 7 ani (13,75 Lei/zi - micul dejun şi 38,50 Lei/zi - demipensiune); 7 - 12 ani (13,75 
Lei/zi - micul dejun şi 38,50 Lei/zi - demipensiune) şi 12 -17 ani achita 100 % tarif adult.
Facilităţi copii: 0 - 7 ani, gratuitate la cazare, fără pat suplimentar şi achită 50 % din 
mese; 7 - 12 ani, achită cazarea 100 % tarif adult (cazaţi în apartament sau suită) şi achi-
tă 50 % din mese; 12 - 17 ani şi al 3-lea adult achită cazarea şi mesele 100 % tarif adult.      
Cameră dublă NU permite introducerea unui pat suplimentar.
Condiţie: Repartizarea camerelor se efectuează la recepţie.
Check - în ora 14:00 şi check-out  ora 12:00.
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HOTEL BELVEDERE

PENSIUNEA ISUICA

SOVATA 

SOVATA 

***

***

   

   

Dotări generale: restaurant  70 lo-
curi, parcare proprie, internet, terasă 
în aer liber, dotată cu grill şi cuptor. O 
sală de conferinţă: 50 locuri. 
Dotări camere: aer condiţionat, TV, 
minibar, baie cu duş, internet, uscător 

de păr, halat de baie. 
Număr total camere: 22 din care 7 
single, 3 apartamente şi 12 duble. 
Fitness/Wellness/Sport: piscină a co-
perită cu apă dulce şi sărată.

Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

TIP CAMERĂ 05.01-23.06  
01.09-23.12 24.06-31.08

Dubla twin 143,75 189,75
Dublă matrimonială 120,75 166,75

Apartament 172,50 212,75
Cameră Single  207,00 253,00

Servicii incluse: cazare cu mic dejun, 
taxă balneară, parcare, acces nelimitat 
la piscinele cu apă dulce şi sărată, saune, 
internet.
Facilităţi copii: 0-6 ani beneficiază de 
gratuitate la cazare, 6-12 ani - gratuit în 
camerele twin sau achită 40,25 Lei/zi/copil 
în camerele matrimoniale sau apartament, 
12-17 ani achită 80,50 Lei/zi în camere du-
ble matrimoniale sau apartamente. 
Servicii opţionale: prânz sau cină 44 Lei/
zi/persoană.

Ferită de circulaţie, zgomotul şi at-
mosfera urbană sufocantă, pensiu-
nea Isuica vă oferă acel colţ liniştit, 
revigorant unde vă puteţi relaxa în 
aer liber. Amplasarea să vă oferă 
acces rapid la bazele de tratament 
cu efect curativ şi la băile sărate de 
la Sovata. Pensiunea Isuica este lo-
cul ideal pentru teambuilding - uri 
sau training-uri oferindu-vă condiţii 
excelente de cazare şi masă, pre-
cum şi o serie de activităţi în aer 
liber.
Dotări generale: bar, piscină în aer 
liber, saună, teren de tenis, tenis de 
masă, biliard, sistem audio - cd ste-
reo, foişor şi grătar, loc de joacă pen-
tru copii, terasă şi grădină. 
Dotări camere: pensiunea vă pune la 
dispoziţie 4 camere cu pat dublu (pat 

matrimonial, minibar, terasă, duş, pro-
duse cosmetice, prosoape, cablu TV, 
acces cu card), 3 apartamente family 
compus din 1 cameră cu pat matrimo-
nial şi 1 cameră cu canapea extensibilă 
(minibar, terasă, duş, produse cosmeti-
ce, prosoape, cablu TV, acces cu card)  
şi 1 apartament De Luxe compus din 2 
camere cu pat matrimonial şi 1 living 
cu canapea din piele (minibar, terasă, 
duş, produse cosmetice, prosoape, ca-
blu TV, acces cu card). 
Servicii masă: pensiunea dispune de 
resturant propriu (circuit închis) unde se 
poate servi micul dejun, prânzul şi cina. 
Facilităţi copii: loc de joacă pentru 
copii. 
Fitness/Wellness/Sport: saună, pis-
cină în aer liber, teren de tenis, tenis 
de masă.

Cazare făra masă
Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

TIP CAMERĂ 05.01-23.12
Dublă standard 68,40

Single 74,10
Apartament family 91,20
Apartament De Lux 102,60

Servicii incluse: cazare, parcare gratuită, piscină în aer liber, saună, teren de tenis, tenis 
de masă, loc de joacă pentru copii, foişor şi grătar.
Facilităţi copii în cameră dublă: 0-6 ani gratuitate la cazare, cu sau fără pat suplimen-
tar; 6-14 ani gratuitate la cazare fără pat suplimentar, dacă solicită pat suplimentar achi-
tă 39,90 Lei/zi;  14 - 18 ani achită cazare cu pat suplimentar 74,10 Lei/zi.
Facilităţi copii în apartament: 0-6 ani gratuitate la cazare; 6-14 ani achită cazare 39,90 
Lei/zi; 14 -18 ani achită cazare 74,10 Lei/zi. Al 3-lea şi al 4-lea adult achită 100 % tarif 
adult.
Condiţie: apartamentul family permite capacitatea a 2 adulţi cu 2 copii cu vârsta maxi-
mă de 18 ani (neîmpliniţi).

Cazare cu mic dejun
Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

TIP CAMERĂ 05.01-23.12
Dublă standard 79,80

Single 85,50
Apartament family 108,30
Apartament De Lux 131,10

Servicii incluse: cazare cu mic dejun, parcare gratuită, piscină în aer liber, saună, teren 
de tenis, tenis de masă, loc de joacă pentru copii, foişor şi grătar.
Facilităţi copii în cameră dublă: 0-6 ani gratuitate la cazare, cu sau fără pat suplimentar 
şi mic dejun; 6-14 ani gratuitate la cazare fără pat suplimentar şi achită micul dejun 
17,10 Lei/zi, dacă solicită pat suplimentar şi mic dejun achită 57 Lei/zi; 14 -18 ani achită 
cazare cu pat suplimentar şi mic dejun achită 79,80 Lei/zi. Al 3- lea şi al 4-lea adult achită 
100 % tarif adult.
Facilităţi copii în apartament: 0-6 ani gratuitate la cazare şi mic dejun; 6-14 ani achită 
cazare cu mic dejun 57 Lei/zi; 14 -18 ani achită cazare cu mic dejun 79,80 Lei/zi. Al 3-lea 
şi al 4-lea adult achită 100% tarif adult.Condiţie: apartamentul family permite capacita-
tea a 2 adulţi cu 2 copii cu vârsta maximă de 18 ani (neîmpliniţi).
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Cazare cu demipensiune
Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

TIP CAMERĂ 05.01-23.12
Dublă standard 108,30

Single 108,30
Apartament family 108,30
Apartament De Lux 108,30

Servicii incluse: cazare cu demipensiune - meniu fix,  parcare gratuită,  piscină în aer 
liber, saună, teren de tenis, tenis de masă, loc de joacă pentru copii, foişor şi grătar.
Facilităţi copii în cameră dublă: 0-6 ani gratuitate la cazare fără pat suplimentar şi 
achită masa 28,50 Lei/zi, dacă solicită pat suplimentar şi mese achită 51,30 Lei/zi; 6-14  
ani gratuitate la cazare fără pat suplimentar şi achită mesele 39,90 Lei/zi, dacă solicită 
pat suplimentar şi mese achită 62,70 Lei/zi; 14 - 18 ani achită  cazare cu pat suplimentar 
şi mese 96,90 Lei/zi. 
Facilităţi copii în apartament: 0-6 ani achită cazare cu mese 51,30 Lei/zi; 6-14 ani achi-
tă cazare cu mese 62,70 Lei/zi; 14 - 18 ani achită cazare cu mese 96,90 Lei/zi. 
Condiţie: apartamentul family permite capacitatea a 2 adulţi cu 2 copii cu vârsta maxi-
mă de 18 ani (neîmpliniți).

Cazare cu Pensiune completă
Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

TIP CAMERĂ 05.01-23.12
Dublă standard 131,10

Single 131,10
Apartament family 131,10
Apartament De Lux 131,10

Servicii incluse: cazare cu pensiune completă - meniu fix, parcare gratuită, piscină în 
aer liber, saună, teren de tenis, tenis de masă, loc de joacă pentru copii, foişor şi grătar.
Facilităţi copii în cameră dublă: 0-6 ani gratuitate la cazare fără pat suplimentar şi 
achită masa 45,60 Lei/zi, dacă solicită pat suplimentar şi mese achită 62,70 Lei/zi; 6-14  
ani gratuitate la cazare fără pat suplimentar şi achită mesele 57 Lei/zi, dacă solicită pat 
suplimentar şi mese achită 74,10 Lei/zi; 14 - 18 ani achită cazare cu pat suplimentar şi 
mese 108,30 Lei/zi.
Facilităţi copii în apartament: 0-6 ani achită cazare cu mese 62,70 Lei/zi;  6-14  ani 
achită cazare cu mese 74,10 Lei/zi; 14 -18 ani achită cazare cu mese 108,30 Lei/zi. Al 
3-lea şi al 4- lea adult achită 100% tarif adult.
Condiţie: apartamentul family permite capacitatea a 2 adulţi cu 2 copii cu vârsta maxi-
mă de 18 ani (neîmpliniţi).

GRAND HOTEL BALVANYOS
BALVANYOS ****      

Complet  renovat, ridicat la standar-
de de patru stele, situat în mijlocul 
pădurilor ce înconjoară Lacul Sf. Ana, 
Grand Hotel Balvanyos**** se bucu-
ră de un cadru natural care îmbina 
liniştea şi aerul proaspăt al peisajului 
montan cu valoarea de excepţie a 
locaţiei, în aşa fel încât hotelul a de-
venit, probabil, cea mai atractivă des-
tinaţie pentru recreere şi relaxare, dar 
mai ales pentru reuşita întâlnirilor de 
afaceri, conferinţelor şi seminariilor. 
Dotări generale: restaurant, parcare 
proprie -gratuita, loc de joacă pentru 
copii, internet -gratuit, lobby bar, te-
rasă de vară, Parc de Aventură. Săli 
de conferinţă: 4 - o sală cu capacitate 
de 210 locuri şi 3 săli a câte 50 de 
locuri fiecare. Toate sălile  beneficia-
ză de lumină naturală şi sunt dotate 
cu echipamente audio-video, ecran, 
flipchart şi consumabile, acces inter-
net (prin cablu şi wireless). 
Dotări camere: TV, minibar, seif, baie 
cu duş, balcon -doar la camerele su-
perior, internet. Suprafaţa camerei 
duble standard aprox 22 m², dublă 
superioară aprox 30 m², Junior Suite 

aprox 40 m², Apartament aprox 70 
m². 
Număr total camere: 112; Single: 
6; Duble: 95 - dintre care 50 camere 
duble cu două paturi şi 45 camere cu 
pat matrimonial (QUEEN).  Aparta-
mente:  1 - apartament prezidenţial 
format din două dormitoare (un dor-
mitor Queen și un dormitor Twin) cu 
băi separate, o cameră de zi primitoa-
re şi o terasă de unde vă puteţi bu-
cura de priveliştea oferită de pădurea 
înconjurătoare. Apartamente junior:  
10 - pe lângă zona de dormit, această 
cameră dispune şi de o zonă de living 
spaţioasă, fără uşă între cele două. 
Servicii contra cost: teren multifunc-
ţional de sport: 50 Lei/oră, închirieri 
biciclete: 20 Lei / ½ zi, Parc de Aven-
tură: 36 Lei/adult/3 ore, pentru copii 
sub 7 ani 20 Lei/3 ore, peste 7 ani 30 
Lei/3 ore. Excursii organizate cu mi-
crobuze / autobuze la atracţiile turis-
tice din zonă pentru grupuri. Servicii 
gratuite: vizită la miniferma nostra de 
animale (gratuit), loc de joacă pen-
tru copii (gratuit în adventure park), 
piscine copii în Grand Santerra Spa 

(inclus în preţul cazări).  Drumeţii cu 
ghidul resortului, (gratuit în pachete). 
Servicii masă: se acordă în unitatea 
restaurant  Balvanyos, categoria 4*, 
astfel: mic dejun în sistem bufet sue-
dez sau variante de meniu (în funcţie 
de numărul de turişti), dejun şi cină 
bonuri valorice. 
Facilităţi/Wellness/Sport: piscină 
în aer liber, piscină acoperită, SPA 
-sauna, teren tenis, teren sport mixt 
-Tenis, Mini fotbal, Baschet, sală fit-

ness, biciclete -centru închirieri tenis 
de masă, darts, biliard. 
Distracţie: Parcul de aventură cu-
prinde o serie de trasee (scări, poduri, 
tuneluri construite din lemn şi corzi) 
care se pot parcurge în condiţii de 
maximă siguranţă folosind echipa-
mentul de alpinism realizat special 
pentru această formă de activitate. 
Check-in începând cu ora 14:00, 
check-out până la ora 12:00.

Prețuri recomandate în Euro/zi/persoană

TIP CAMERĂ
05.01-30.06

(Vin–Dum) (Lun–Joi)
Dublă standard 38,50 35,65
Dublă superior 44,00 41,40

Junior Suite 49,50 45,43
Apartament 4 persoane 40,98 37,09

Single standard 60,50 51,75
Single superior 71,50 63,25

Servicii incluse: cazare cu mic dejun. Acces gratuit la Grand Senterra Spa - 
piscină, saună, baie cu aburi, cameră salină, şi sală de fitness. Internet gratuit 
(disponibil wirless în spaţiile comune şi camere). Taxa de staţiune se achită la 
recepţie. Ziua hotelieră începe la ora 16 şi se termină la ora 12.
Servicii opţionale: prânz sau cină 12 Euro/zi/persoană.
Facilităţi copii luni - joi : 0-6 ani gratuit la cazare şi mic dejun, fără pat extra, dacă 
solicită pat suplimentar achită 23 Euro/zi, 6-14 ani achită 8,05 Euro/zi pentru mic 
dejun fără pat extra  sau 23 Euro/zi pentru patul suplimentar şi mic dejun, iar peste 
14 ani şi al 3-lea adult achită 23 Euro/zi  pentru pat suplimentar şi mic dejun.
Facilităţi copii vineri - duminică: 0-6 ani gratuit la cazare şi mic dejun, fără 
pat extra, dacă solicită pat suplimentar achită  22 Euro/zi, 6-14 ani achită 7,70 
Euro/zi pentru mic dejun fără pat extra sau 22 Euro/zi pentru patul suplimen-
tar şi mic dejun, iar peste 14 ani şi al 3-lea adult achită 22 Euro/zi pentru pat 
suplimentar şi mic dejun.
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Prețuri recomandate în Euro/pachet/persoană
TIP CAMERĂ 05.01-30.06

Dublă standard 305,91
Dublă superior 305,91

Junior Suite 305,91
Single standard 388,41
Single superior 388,41

Servicii incluse: 6 nopţi de cazare cu mic dejun, welcome drink la sosire, ac-
ces nelimitat la Grand Santerra Spa (piscine, saune, baie cu aburi, salină), pu-
rificare cu Argilă Albastră de Transilvania în baie cu vapori (45 minute), Blanc 
comme Neige (pentru EA) - împachetare corporală în cremă de Floare de Colţ 
(60 minute), masaj aromatic cu pietre vulcanice (pentru EL) - cel mai eficicent 
tratament spa pentru reducerea stresului (60 minute).
Servicii opţionale: prânz sau cină 13,20 Euro/zi/persoană.
Facilităţi copii: 0-6 ani gratuit la cazare şi mic dejun, fără pat suplimentar, 
dacă solicită pat suplimentar achită 22 Euro/zi, 6-14 ani  achită 7,70 Euro/zi  
pentru mic dejun - fără pat extra sau  22 Euro/zi pentru pat suplimentar şi mic 
dejun, iar peste 14 ani şi al 3-lea adult achită 22 Euro/zi pentru pat suplimentar 
şi mic dejun.
Facilităţi gratuite: parcare, Wifi, vizită la miniferma de animale, drumeţii mon-
tane la atracţiile turistice din zonă - cu ghid, sală de fitness. Reducere 25% 
din tarifele de recepţie pentru serviciile contra cost (închirieri biciclete, biliard, 
tenis de masă, teren de sport şi acces la Balvanyos Adventure Park).
Taxa de staţiune se achită la recepţie. Ziua hotelieră începe la ora 16 şi se 
termină la ora 12.
Check-in în orice zi.

Pachet Tratament – 10 nopți
Prețuri recomandate în Euro/pachet/persoană

TIP CAMERĂ 05.01-30.06
Dublă standard 464,31
Dublă superior 464,31

Junior Suite 464,31
Single standard 519,31
Single superior 519,31

Servicii incluse: cazare 10 nopţi cu mic dejun, acces nelimitat la Grand San-
terra Spa (piscine, saune, baie cu aburi), consultaţie iniţială la medicul balneo-
log (zi de consultaţie–luni până la ora 15:00), pure & fresh–exfoliere corporală 
cu sare de Praid (30 minute), împachetare la cald cu Argilă Albastră de Tran-
silvania (30 minute), 8 zile de tratament cu 3 proceduri/ zi pe baza trimiterii 
de la medicul de familie sau la recomandarea medicului balneolog. Proceduri 
medicale recomandate: hidroterapie/piscină sărată, kinetoterapie/ masaj te-
rapeutic, împachetări la cald, cameră salină, magnetoterapie, laseroterapie, 
ultrasunete, electroterapie. Procedurile medicale sunt recomandate la tratarea 
afecţiunilor cardio-vasculare, locomotorii, neuro-endocrine şi respiratorii.
Servicii opţionale: prânz sau cină 13,20 Euro/zi/persoană; masa se serveşte 
în regim fişă cont–a la carte. 
Facilităţi copii: 0-6 ani gratuit la cazare şi mic dejun, fără pat suplimentar, 
dacă solicită pat suplimentar achită 22 Euro/zi, 6-14 ani achită 7,70 Euro/zi 
pentru mic dejun, fără pat sau 22 Euro/zi pentru pat suplimentar şi mic dejun, 
iar peste 14 ani şi al 3-lea adult achită 22 Euro/zi pentru pat suplimentar şi mic 
dejun. Facilităţi gratuite: drumeţii montane la atracţiile turistice din zonă–cu 
ghid, sală de fitness.
Condiţie: zi de intrare duminică sau luni. Taxa de staţiune se achită la recepţie. 
Ziua hotelieră începe la ora 16 şi se termină la ora 12.

Pachet Tratament – 5 nopți
Prețuri recomandate în Euro/pachet/persoană

TIP CAMERĂ 05.01-30.06
Dublă standard 286,11
Dublă superior 286,11

Junior Suite 286,11
Single standard 341,11
Single superior 341,11

Servicii incluse: cazare 5 nopţi cu mic dejun, acces nelimitat la Grand Santer-
ra Spa (piscine, saune, baie cu aburi), consultaţie iniţială la medicul balneolog 
(zi de consultaţie–luni până la ora 15:00), pure & fresh–exfoliere corporală 
cu sare de Praid (30 minute), împachetare la cald cu Argilă Albastră de Tran-
silvania (30 minute), 5 zile de tratament cu 3 proceduri/ zi pe baza trimiterii 
de la medicul de familie sau la recomandarea medicului balneolog. Proceduri 
medicale recomandate: hidroterapie/piscină sărată, kinetoterapie/ masaj te-
rapeutic, împachetări la cald, cameră salină, magnetoterapie, laseroterapie, 
ultrasunete, electroterapie. Procedurile medicale sunt recomandate la tratarea 
afecţiunilor cardio-vasculare, locomotorii, neuro-endocrine şi respiratorii.
Servicii opţionale: prânz sau cină 13,20 Euro/zi/persoană; masa se serveşte 
în regim fişă cont–a la carte. 
Facilităţi copii: 0-6 ani gratuit la cazare şi mic dejun, fără pat suplimentar, 
dacă solicită pat suplimentar achită 22 Euro/zi, 6-14 ani achită 7,70 Euro/zi 
pentru mic dejun, fără pat sau 22 Euro/zi+com pentru pat suplimentar şi micul 
dejun, iar peste 14 ani şi al 3-lea adult achită 22 Euro/zi pentru pat suplimentar 
şi mic dejun. 
Facilităţi gratuite: drumeţii montane la atracţiile turistice din zonă–cu ghid, 
sală de fitness.
Condiţie: zi de intrare duminică sau luni. Taxa de staţiune se achită la recepţie. 
Ziua hotelieră începe la ora 16 şi se termină la ora 12.

Pachet Spa Weekend – 3 nopți
Prețuri recomandate în Euro/pachet/persoană

TIP CAMERĂ 05.01-30.06
Dublă standard 197,01
Dublă superior 197,01

Junior Suite 197,01
Single standard 252,02
Single superior 252,02

Servicii incluse: cazare 3 nopţi cu mic dejun, welcome drink la sosire, acces 
nelimitat la Grand Santerra Spa (piscine, saune, baie cu aburi şi salină), purifi-
care cu Argilă Albastră de Transilvania (în doi) în baie cu vapori (45 minute ), 
forest scalp masaj (30 minute).
Servicii opţionale: prânz sau cină 13,20 Euro/zi/persoană ; masa se serveşte 
în regim fişă cont–a la carte. 
Facilităţi copii: 0-6 ani gratuit la cazare şi mic dejun, fără pat suplimentar, 
dacă solicită pat suplimentar achită 22 Euro/zi , 6-14 ani achită 7,70 Euro/zi 
pentru mic dejun, fără pat sau 22 Euro/zi pentru pat suplimentar şi mic dejun, 
iar peste 14 ani şi al 3-lea adult achită 22 Euro/zi pentru pat suplimentar şi 
mic dejun.
Facilităţi gratuite: parcare, wi-fi, vizită la miniferma de animale, drumeţii mon-
tane la atracţiile turistice din zonă–cu ghid, sală de fitness. Reducere 25% din 
tarifele de recepţie pentru serviciile contra cost (închirieri biciclete, biliard, te-
nis de masă, teren de sport şi acces la Balvanyos Adventure Park).
Condiţie: zi de intrare joi sau vineri. Taxa de staţiune se achită la recepţie. Ziua 
hotelieră începe la ora 16 şi se termină la ora 12.
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Pachet de Relaxare  – 4 nopți
Prețuri recomandate în Euro/pachet/persoană

TIP CAMERĂ 05.01-30.06
Dublă standard 197,03
Dublă superior 197,03

Junior Suite 197,03
Single standard 252,03
Single superior 252,03

Servicii incluse: cazare 4 nopţi cu mic dejun, welcome drink la sosire, acces 
nelimitat la Grand Santerra Spa (piscine, saune, baie cu aburi, salină), purifi-
care cu Argilă Albastră de Transilvania (în doi) în baie cu vapori (45 minute), 
forest scalp masaj (30 minute).
Servicii opţionale: prânz sau cină 13,20 Euro/zi/persoană ; masa se serveşte 
în regim fişă cont–a la carte. 
Facilităţi copii: 0-6 ani gratuit la cazare şi mic dejun, fără pat suplimentar, 
dacă solicită pat suplimentar achită 22 Euro/zi , 6-14 ani achită 7,70 Euro/zi 
pentru mic dejun, fără pat sau 22 Euro/zi pentru pat suplimentar şi mic dejun, 
iar peste 14 ani şi al 3-lea adult achită 22 Euro/zi pentru pat suplimentar şi 
mic dejun.
Facilităţi gratuite: parcare, wi-fi, vizită la miniferma de animale, drumeţii mon-
tane la atracţiile turistice din zonă–cu ghid, sală de fitness. Reducere 25% din 
tarifele de recepţie pentru serviciile contra cost (închirieri biciclete, biliard, te-
nis de masă, teren de sport şi acces la Balvanyos Adventure Park).
Condiţie: zi de intrare duminică sau luni.Taxa de staţiune se achită la recepţie. 
Ziua hotelieră începe la ora 16 şi se termină la ora 12.

Pachet Sport & Wellness – 4 nopți
Prețuri recomandate în Euro/pachet/persoană

TIP CAMERĂ 01.03-31.10
Dublă standard 187,09
Dublă superior 187,09

Junior Suite 187,09
Single standard 242,09
Single superior 242,09

Servicii incluse: cazare 4 nopţi cu mic dejun, welcome drink la sosire, acces 
nelimitat la Grand Santerra Spa (piscine, saune, baie cu aburi, salină), şedinţă 
X -body (40 minute), acces nelimitat la sală de fitness, acces nelimitat la Bal-
vanyos Adventure Parc (în funcţie de sezon), acces liber la biciclete (în funcţie 
de sezon), acces liber la terenul multifuncţional de sport, biliard şi tenis de 
masă.
Servicii opţionale: prânz sau cină 13,20 Euro/zi/persoană ; masa se serveşte 
în regim fişă cont–a la carte. 
Facilităţi copii: 0-6 ani gratuit la cazare şi mic dejun, fără pat suplimentar, 
dacă solicită pat suplimentar achită 22 Euro/zi, 6-14 ani achită 7,70 Euro/zi 
pentru mic dejun, fără pat sau 22 Euro/zi pentru patul suplimentar şi micul 
dejun, iar peste 14 ani şi al 3-lea adult achită 22 Euro/zi pentru pat suplimentar 
şi mic dejun.
Facilităţi gratuite: parcare, wi-fi, vizită la miniferma de animale, drumeţii mon-
tane la atracţiile turistice din zonă–cu ghid. Condiţie: zi de intrare duminică 
sau luni.Taxa de staţiune se achită la recepţie. Ziua hotelieră începe la ora 16 
şi se termină la ora 12.

COMPLEX CLUB VILA BRAN
BRAN - MOIECIU ***      

Dotări generale: 2 restaurante cu 
specific de stână care dispune de 
2 terase cu privelişte spre Castelul 
Bran, parcare proprie, loc de joacă 
pentru copii interior şi exterior, 3 tera-
se, 11 săli de conferinţă: cu capacita-
te între 18 şi 120 de locuri. 
Dotări camere: TV, baie cu duş, bal-
con pentru 107 camere. 
Număr total camere: 125 din care 83 
duble cu două paturi şi 4 camere cva-
druple, 11 apartamente: apartamentul 
este compus din living şi dormitor, baie 
şi terasă. 3 apartamente dispun de sa-
ună şi cadă de hidromasaj (ap vila 11). 
Servicii masă: se acordă în restau-
rantele proprii categoria I. 
Facilităţi copii: (în cameră cu 2 adulţi): 
0-6 ani gratuit la cazare dacă nu se 
solicită pat suplimentar. Într-un apar-
tament se pot caza maxim 2 adulţi + 2 
copii (0-14 ani). Tarifele pentru copii se 
aplică şi în cazul apartamentelor. 

Fitness/Wellness/Sport: piscine 
în aer liber- 3, piscină acoperită -1 
(încălzită), teren tenis, teren sport 
mixt, parc natural cu pomi fructiferi, 
hamace şi băncuţe, căprioare, cerb, 
iepuraşi, păuni, fazani; tiroliană, pa-
nou de alpinism, miniteren de bas-
chet, teren de volei (nisip), mini golf; 
petanque, tenis de picior, biliard, 
ping-pong, darts; tir cu arcul, sală 
de sport; aparate de fitness, saună; 
echitaţie. 
Distracţie: discotecă, sală de jocuri, 
foc de tabără cu muzică folk şi vin 
fiert, dansuri populare româneşti, 
scenete de teatru.
Servicii de masă opţionale (în sis-
tem fişă cont):
Mic dejun: 30 Lei/zi/adult şi copil 
peste 6 ani şi 15 Lei/zi/copil sub 6 ani
Prânz sau cină: 40 Lei/zi/adult şi co-
pil peste 6 ani şi 20 Lei/zi/copil sub 
6 ani

Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

TIP CAMERĂ

28.04–30.04
Sejur de MINIM 3 nopți 

31.05 – 05.06
Sejur de MINIM 5 nopți

Loc în dublă minimală 99,00
Loc în dublă standard 123,75

Loc în dublă superioară 138,60
Loc în dublă superioară plus 148,50
Loc în apartament standard 193,05

Loc în apartament standard plus
Loc în apartament lux nr 1 212,85

Loc în apartament superior
Loc în apartament lux nr 3 242,55

Loc în apartament lux nr 2 257,40
Taxă copil 6-14 ani 29,70

Taxă copil 14-18 ani 49,50
Pot apărea modificări ale tarifelor menţionate mai sus. Rezervările se calculează la tari-
ful comunicat de recepţie în momentul confirmării.
Servicii incluse: cazare.
Facilităţi copii: (cazaţi în cameră/apartament cu 2 adulţi)
- 0-6 ani beneficiază de gratuitate, opţional dacă se doreşte pat suplimentar şi există 
posibilitatea acordării lui, se achită taxa de copil peste 6 ani conform tabel.
- 6-18 ani achită taxa conform tabelului pentru pat suplimentar (dacă spaţiul camerei permi-
te- decizia administraţiei Club Vila Bran), cât şi în cazul în care copilul împarte patul cu părinţii.
- în cameră dublă minimală nu se acceptă decât maxim 1 copil până în 6 ani şi nu se 
poate pune pat suplimentar.
Servicii de masă opţionale (în sistem fişă cont):
Mic dejun: 33,00 Lei/zi/adult şi copil peste 6 ani şi 16,50 Lei/zi/copil sub 6 ani
Prânz sau cină: 44,00 Lei/zi/adult şi copil peste 6 ani şi 22,00 Lei/zi/copil sub 6 ani
Fişă Cont: serviciile de masă pot fi servite doar în restaurantul principal, restaurant «Stâ-
na Tradiţională», pentru consumaţie de mâncare şi băuturi alcoolice sau nealcoolice. 
Această sumă nu poate fi folosită la alte puncte de vânzare din cadrul Club Vila Bran, ca 
de exemplu: piscine, sală de jocuri, barul de lângă terenul de tenis nr 1, etc. 
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curent din recepţie sau pentru ţigări.
Această valoare achitată pentru masă va putea fi accesată în restaurant ca şi fişă cont, tu-
riştilor le va fi înmânată o notă de plată după fiecare consumaţie care va trebui semnată. 
Suma pentru serviciile de masă se achită înainte de cazare şi nu se poate reporta sau restitui.

Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

TIP CAMERĂ
08.01-02.02  
12.02-13.04  
01.05-11.05

03.02-11.02 
18.04 -27.04

Dublă minimală 43,20 59,40 57,60 74,25
Dublă standard 57,60 79,20 76,80 99,00

Dublă superioară 67,20 94,05 96,00 118,80
Dublă superioară plus 72,00 103,95 100,80 128,70
Apartament standard 86,40 123,75 124,80 153,45

Apartament standard plus
Apartament lux nr 1 96,00 138,60 144,00 173,25

Apartament superior
Apartament lux nr 3 110,40 153,45 168,00 198,00

Apartament lux nr 2 120,00 163,35 182,40 212,85
Taxă copil 6-14 ani 28,80 29,70 28,80 29,70

Taxă copil 14-18 ani 48,00 49,50 48,00 49,50
Pot apărea modificări ale tarifelor menţionate mai sus. Rezervările se calculează la tari-
ful comunicat de recepţie în momentul confirmării.
Servicii incluse: cazare.
Facilităţi copii: (cazaţi în cameră/apartament cu 2 adulţi)
- 0-6 ani beneficiază de gratuitate, opţional dacă se doreşte pat suplimentar şi există 
posibilitatea acordării lui, se achită taxa de copil peste 6 ani conform tabel.
- 6-18 ani achită taxa conform tabelului pentru pat suplimentar (dacă spaţiul camerei permi-
te- decizia administraţiei Club Vila Bran), cât şi în cazul în care copilul împarte patul cu părinţii.
- în cameră dublă minimală nu se acceptă decât maxim 1 copil până în 6 ani şi nu se 
poate pune pat suplimentar.
Servicii de masă opţionale (în sistem fişă cont):
Mic dejun: 33,00 Lei/zi/adult şi copil peste 6 ani şi 16,50 Lei/zi/copil sub 6 ani
Prânz sau cină: 44,00 Lei/zi/adult şi copil peste 6 ani şi 22,00 Lei/zi/copil sub 6 ani
Fişă Cont: serviciile de masă pot fi servite doar în restaurantul principal, restaurant «Stâ-
na Tradiţională», pentru consumaţie de mâncare şi băuturi alcoolice sau nealcoolice. 
Această sumă nu poate fi folosită la alte puncte de vânzare din cadrul Club Vila Bran, ca 
de exemplu: piscine, sală de jocuri, barul de lângă terenul de tenis nr 1, etc. 
Această sumă nu poate fi folosită la magazinul de suveniruri, la cel de articole de uz 
curent din recepţie sau pentru ţigări.
Această valoare achitată pentru masă va putea fi accesată în restaurant ca şi fişă cont, tu-
riştilor le va fi înmânată o notă de plată după fiecare consumaţie care va trebui semnată. 
Suma pentru serviciile de masă se achită înainte de cazare şi nu se poate reporta sau restitui.

Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană - SEJUR MINIM 7 NOPȚI

TIP CAMERĂ 12.02-13.04  
01.05-11.05

03.02-11.02 
18.04 -27.04

Dublă minimală 43,20 44,55 57,60 59,40
Dublă standard 57,60 59,40 76,80 79,20

Dublă superioară 67,20 69,30 96,00 99,00
Dublă superioară plus 72,00 74,25 100,80 103,95
Apartament standard 86,40 89,10 124,80 128,70

Apartament standard plus
Apartament lux nr 1 96,00 99,00 144,00 148,50

Apartament superior
Apartament lux nr 3 110,40 113,85 168,00 173,25

Apartament lux nr 2 120,00 123,75 182,40 188,10
Taxă copil 6-14 ani 28,80 29,70 28,80 29,70

Taxă copil 14-18 ani 48,00 49,50 48,00 49,50
Pot apărea modificări ale tarifelor menţionate mai sus. Rezervările se calculează la tari-
ful comunicat de recepţie în momentul confirmării.
Servicii incluse: cazare.

Facilităţi copii: (cazaţi în cameră/apartament cu 2 adulţi)
- 0-6 ani beneficiază de gratuitate, opţional dacă se doreşte pat suplimentar şi există 
posibilitatea acordării lui, se achită taxa de copil peste 6 ani conform tabel.
- 6-18 ani achită taxa conform tabelului pentru pat suplimentar (dacă spaţiul camerei 
permite- decizia administraţiei Club Vila Bran), cât şi în cazul în care copilul împarte 
patul cu părinţii.
- în cameră dublă minimală nu se acceptă decât maxim 1 copil până în 6 ani şi nu se 
poate pune pat suplimentar.
Servicii de masă opţionale (în sistem fişă cont):
Mic dejun: 33,00 Lei/zi/adult şi copil peste 6 ani şi 16,50 Lei/zi/copil sub 6 ani
Prânz sau cină: 44,00 Lei/zi/adult şi copil peste 6 ani şi 22,00 Lei/zi/copil sub 6 ani
Fişă Cont: serviciile de masă pot fi servite doar în restaurantul principal, restaurant «Stâ-
na Tradiţională», pentru consumaţie de mâncare şi băuturi alcoolice sau nealcoolice. 
Această sumă nu poate fi folosită la alte puncte de vânzare din cadrul Club Vila Bran, ca 
de exemplu: piscine, sală de jocuri, barul de lângă terenul de tenis nr 1, etc. 
Această sumă nu poate fi folosită la magazinul de suveniruri, la cel de articole de uz 
curent din recepţie sau pentru ţigări.
Această valoare achitată pentru masă va putea fi accesată în restaurant ca şi fişă cont, 
turiştilor le va fi înmânată o notă de plată după fiecare consumaţie care va trebui sem-
nată. Suma pentru serviciile de masă se achită înainte de cazare şi nu se poate reporta 
sau restitui.

Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană - SEJUR MINIM 7 NOPȚI

TIP CAMERĂ
08.01-02.02  
12.02-13.04  
01.05-11.05

03.02-11.02 
18.04 -27.04

Dublă minimală 48,00 49,50 86,40 89,10
Dublă standard 67,20 69,30 120,00 123,75

Dublă superioară 81,60 84,15 144,00 148,50
Dublă superioară plus 86,40 89,10 153,60 158,40
Apartament standard 105,60 108,90 187,20 193,05

Apartament standard plus
Apartament lux nr 1 120,00 123,75 206,40 212,85

Apartament superior
Apartament lux nr 3 139,20 143,55 235,20 242,55

Apartament lux nr 2 148,80 153,45 249,60 257,40
Taxă copil 6-14 ani 28,80 29,70 28,80 29,70

Taxă copil 14-18 ani 48,00 49,50 48,00 49,50
Pot apărea modificări ale tarifelor menţionate mai sus. Rezervările se calculează la tari-
ful comunicat de recepţie în momentul confirmării.
Servicii incluse: cazare.
Facilităţi copii: (cazaţi în cameră/apartament cu 2 adulţi)
- 0-6 ani beneficiază de gratuitate, opţional dacă se doreşte pat suplimentar şi există 
posibilitatea acordării lui, se achită taxa de copil peste 6 ani conform tabel.
- 6-18 ani achită taxa conform tabelului pentru pat suplimentar (dacă spaţiul camerei 
permite- decizia administraţiei Club Vila Bran), cât şi în cazul în care copilul împarte 
patul cu părinţii.
- în cameră dublă minimală nu se acceptă decât maxim 1 copil până în 6 ani şi nu se 
poate pune pat suplimentar.
Servicii de masă opţionale (în sistem fişă cont):
Mic dejun: 33,00 Lei/zi/adult şi copil peste 6 ani şi 16,50 Lei/zi/copil sub 6 ani
Prânz sau cină: 44,00 Lei/zi/adult şi copil peste 6 ani şi 22,00 Lei/zi/copil sub 6 ani
Fişă Cont: serviciile de masă pot fi servite doar în restaurantul principal, restaurant «Stâ-
na Tradiţională», pentru consumaţie de mâncare şi băuturi alcoolice sau nealcoolice. 
Această sumă nu poate fi folosită la alte puncte de vânzare din cadrul Club Vila Bran, ca 
de exemplu: piscine, sală de jocuri, barul de lângă terenul de tenis nr 1, etc. 
Această sumă nu poate fi folosită la magazinul de suveniruri, la cel de articole de uz 
curent din recepţie sau pentru ţigări.
Această valoare achitată pentru masă va putea fi accesată în restaurant ca şi fişă cont, 
turiştilor le va fi înmânată o notă de plată după fiecare consumaţie care va trebui sem-
nată. Suma pentru serviciile de masă se achită înainte de cazare şi nu se poate reporta 
sau restitui.
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HOTEL CLERMONT
COVASNA ****      

Pachet Valea Zânelor
Prețuri în Lei / pachet / persoană

TIP CAMERĂ 05.01-23.12
Loc în cameră dublă standard 478,50
Loc în cameră dublă executive 522,50

Loc în junior suite 610,50
Loc în senior suite 737,00

Loc în presidential suite 808,50
Cameră single 693,00

Servicii incluse: 2 nopți cazare cu mic dejun, 1 ședință de masaj relaxant gene-
ral, 1 plimbare de 30 minute cu ATV prin împrejurimi (necesită carnet de condu-
cere), 2 jocuri de bowling sau 2 ore de biliard sau 2 ore de mountain bike.
Facilități copii: 0-6 ani împliniți beneficiază de gratuitate la mic dejun și cazare 
în cameră cu părinții (fără pat suplimentar), patul suplimentar este 60.50 Lei/zi/
copil, 7-12 ani beneficiază de gratuitate la cazare în cameră cu părinții (fără pat 
suplimentar) și achită micul dejun 22 Lei/zi/copil. Pentru patul suplimentar se 
va achita 60.50 Lei/zi. Copiii cu vârstă peste 12 ani sunt considerați adulți și vor 
achita ,,supliment adult’’ în valoare de 88 Lei/noapte (mic dejun inclus).
Check-in-ul se efectuează după ora 14 iar check-out-ul până cel târziu la ora 12. 

Prețuri în Lei / zi / persoană
TIP CAMERĂ 05.01 - 23.12

Loc în cameră dublă standard 176,40
Loc în cameră dublă executive 201,60

Loc în junior suite 249,20
Loc în senior suite 319,20

Loc în presidential suite 364,00
Cameră single standard 296,80

Servicii incluse: cazare cu mic dejun bufet, acces gratuit la piscină, saună uscă-
ta, hamam, sală fitness și internet, loc de parcare gratuit. 
Facilități copii: 0-6 ani împliniți beneficiază de gratuitate la cazare și mic dejun, 
pat suplimentar - 61.60 Lei/noapte cu mic dejun inclus. Copiii între 7-12 ani îm-
pliniti au gratuitate la cazare în cameră cu părinții (fără pat suplimentar) și achită 
micul dejun (22.4 Lei/zi). Tarif pat suplimentar: 61.60 Lei/zi/copil. Copiii peste 12 
ani sunt considerați adulți și achită suma de 89.60 Lei/zi cu pat.
Servicii opționale: prânz sau cină 55 Lei/zi/persoană.
Check-in-ul se efectuează după ora 14 iar check-out-ul până cel târziu la ora 12. 

Pachet Clermont extra
Prețuri în Lei / pachet / persoană

TIP CAMERĂ
05.01-23.12

2 nopți 3 nopți 4 nopți
Loc în cameră dublă standard 473,00 712,25 946.00
Loc în cameră dublă executive 517,00 770,00 1034.00

Loc în junior suite 605,00 893,75 1199.00
Loc în senior suite 731,50 1075,25 1452.00

Loc în presidential suite 819,50 1199,00 1606.00
Cameră single 693,00 1017,50 1331.00

Servicii incluse: 2/3/4 nopti cazare cu mic dejun și credit servicii (150 Lei/
persoană/pachet 2 nopți, 250 Lei/persoană/pachet 3 nopți, 350 Lei/persoană/
pachet 4 nopți), acces gratuit la piscină, saună uscată, hammam, sală fitness, 
parcare, internet. Sumele neutilizate nu se returnează. 
Facilități copii: 0-6 ani împliniți beneficiază de gratuitate la mic dejun și cazare 
în cameră cu părinții (fără pat suplimentar), pat suplimentar - 60.50 Lei/noap-
te cu mic dejun inclus, 7-12 ani beneficiază de gratuitate la cazare în cameră 
cu părinții (fără pat suplimentar) și achită micul dejun 22 Lei/zi/copil. Pentru 
patul suplimentar se va achita 60.50 Lei/zi. Copiii cu vârstă peste 12 ani sunt 
considerați adulți și vor achita ,,supliment adult’’ în valoare de 88 Lei/noapte (mic 
dejun inclus).
Check-in-ul se efectuează după ora 14 iar check-out-ul până cel târziu la ora 12.

Dotări generale: restaurant care se 
împarte în două saloane ce pot fi 
utilizate separat sau împreună astfel 
încât să poată găzdui până la 220 
de persoane, parcare proprie supra-
vegheată video, acces persoane cu 
dizabilităţi, internet, Cafe Clermont 28 
locuri, Bar & Club Clermont 60 locuri, 
Disco club Clermont 120 locuri, Cra-
ma Clermont  20 locuri, Secret Gar-
den 150 locuri, zonă barbeque, foc 
de tabără, Terasa Clermont 45 locuri, 
9 săli de conferinţă cu o capacitate 
totală de peste 550 de locuri, dotate 
cu: flipchart, ecran de proiecţie, cone-
xiune internet wireless; contra cost: 
instalaţie sonorizare, videoproiector, 
DVD player, echipamente pentru tra-
ducere simultană şi servicii de inter-
pretariat (prin parteneri), soluţii inte-
grate pentru prezentări multimedia, 
teleconferinţă, videoconferinţă ( prin 
parteneri), servicii de fotocopiere, fax, 
imprimare, scanare, înfoliere etc. 
Dotări camere: aer condiţionat, TV, 
minibar, seif, baie cu cadă sau duş, 
internet, uscător de păr, birou de lucru, 
telefon în cameră şi baie, climatizare. 
Număr total camere 106 din care 88 
duble dintre care 78 camere cu pături 
twin sau matrimoniale (cu suprafaţa 
de 28-33 mp) şi 10 camere superioare 
cu pat matrimonial (cu suprafaţa de 
38-42 mp), 3 apartamente dintre care 

2 apartamente cu câte 2 dormitoare 
(matrimonial & twin) şi living (cu su-
prafaţa de 85-90 mp) şi 1 apartament 
cu 2 dormitoare matrimoniale, living şi 
terasă (cu suprafaţa de 115 mp), 15 
apartmente junior cu pat matrimonial 
(cu suprafaţa de 54-74 mp). Observa-
ţii - nu este permis accesul în hotel cu 
animale de companie. 
Servicii masă: se asigură în restau-
rantul Clermont, categoria 4 stele în 
sistem fişă cont. 
Fitness/Wellness/Sport: piscină 
acoperită, SPA, teren sport mixt -fot-
bal şi tenis de câmp, sală fitness, 
biciclete, jacuzzi, saună, ATV-uri, 
snowmobil (contra cost). 
Tratament: Procedurile ce sunt ofe-
rite în cadrul Clermont Health Center 
şi Clermont Beauty Center: băi CO� 
mofetă, duş subacval, baie galvanică, 
curenţi diadinamici, curenţi interferen-
ţiali, curenţi trabert, magnetodiaflux, 
raze unde scurte, ultrasunete, aerosoli, 
masoterapie, kinetoterapie individuală 
şi de grup, vibromasaj, hidromasaj lim-
fatic, analize de laborator, gimnastică 
medicală şi de întreţinere, piscină, sa-
ună, jacuzzi, cosmetică (manichiură şi 
coafură), tratament cu laser. 
Distracţie: discotecă 120 locuri, sală 
de jocuri, biliard, bowling, tenis de 
masă, şah, table, rummy, cărţi de joc.
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Prețuri în Lei / pachet / persoană
TIP CAMERĂ 05.01-23.12

Loc in cameră dublă standard 522,50
Loc în cameră dublă executive 561,00

Loc în junior suite 638,00
Loc în senior suite 761,75

Loc în presidential suite 855,25
Servicii incluse: 2 nopți cazare cu mic dejun, 1 ședință de masaj general de 
relaxare, 1 cină romantică, 1 aranjament floral + surpriză. Acces gratuit la pisci-
nă, saună uscată, hamam, fitness și internet, loc de parcare gratuit. Oferta este 
destinată exclusiv cuplurilor.
Check-in-ul se efectuează după ora 14 iar check-out-ul până cel târziu la ora 12.

Relaxare în natură
Prețuri în Lei / zi / persoană

TIP CAMERĂ
05.01-23.12

Sejur 3-5 nopti Sejur minim 6 nopti
Loc în cameră dublă standard 214,50 206,25
Loc în cameră dublă executive 236,50 228,25

Loc în junior suite 280,50 269,50
Loc în senior suite 346,50 332,75

Loc în presidential suite 390,50 374,00
Cameră single standard 330,00 313,50

Servicii incluse: cazare cu mic dejun, masă cont în valoare de 50 Lei/zi/per-
soană, acces gratuit: piscină, saună uscată, hamam, fitness, parcare. Sumele 
neutilizate nu se returnează!
Facilități copii: 0-6 ani împliniți beneficiază de gratuitate la cazare si mic de-
jun, pat suplimentar - 60.50 Lei/noapte cu mic dejun inclus. Copiii între 7-12 
ani împliniți au gratuitate la cazare în cameră cu părinții (fără pat suplimentar) 
și achită micul dejun (22 Lei/zi). Tarif pat suplimentar 60.50 Lei/zi - mic dejun 
inclus. Copiii peste 12 ani sunt considerați adulți și achită suma de 88 Lei /zi. 
Check-in după ora 14:00, check-out cel târziu până la ora 12:00.

Stresul este pentru alții / O inimă sănătoasă (demipensiune)
Prețuri în Lei / zi / persoană

TIP CAMERĂ 05.01 - 30.04 01.05 - 30.06 01.07 - 31.08
Sejur 6- 9 nopți

Cameră single standard 308,00  346,50 357,50
Loc în cameră dublă standard 209,00  239,25 244,75
Loc în cameră dublă executive 228,25 258,50 266,75

Loc în junior suite 266,75 299,75 310,75
Loc în senior suite 327,25 363,00 376,75

Loc în presidential suite 368,50 407,00 420,75
Sejur 10 - 15 nopti

Cameră single standard 291,50  324,50 341,00
Loc în cameră dublă standard 198,00 228,25 236,50
Loc în cameră dublă executive 217,25 247,50 255,75

Loc în junior suite 255,75 288,75 299,75
Loc în senior suite 310,75 346,50 357,50

Loc în presidential suite 349,25 387,75 401,50
Sejur minim 16 nopti

Cameră single standard  280,00  313,50 330,00
Loc în cameră dublă standard  192,50  222,75 231,00
Loc în cameră dublă executive  211,75 244,75 250,25

Loc în junior suite 247,50 280,50 291,50
Loc în senior suite 302,50 335,50 349,25

Loc în presidential suite 338,25 376,75 390,50
Servicii incluse: cazare cu demipensiune (mic dejun + 55 Lei/zi în perioada 
01.05-30.09 și 45 Lei/zi în perioada 05.01-30.04) masă în cont. Sumele neutili-
zate nu se returnează. Pachetul mai include o consultație medicală, 3 proceduri 
medicale/zi (cu excepția zilei de check-in), acces la piscină, saună uscată, ha-
mam, sală de fitness, parcare supravegheată și internet. Pentru aceste pachete 
nu este necesară trimiterea de la medicul de familie. Procedurile nerecomandate 
de către medicul balneolog nu se pot efecta pe propria răspundere.
Facilități copii: 0-6 ani împliniți beneficiază de gratuitate la mic dejun și cazare 
în cameră cu părinții (făra pat suplimentar), pat suplimentar 60.50 Lei/zi/co-
pil, 7-12 ani beneficiază de gratuitate la cazare în cameră cu părinții (făra pat 
suplimentar) și achită micul dejun 22 Lei/zi/copil. Pentru patul suplimentar cu 
mic dejun inclus se va achita 60.50 Lei/zi. Copiii cu vârstă peste 12 ani sunt 
considerați adulti și vor achita ,,supliment adult’’ în valoare de 88 Lei/noapte (mic 
dejun inclus).
Servicii opționale: supliment pensiune completă (27.50 Lei/zi în perioada 01.05-
30.09 și 22 Lei/zi în perioada 05.01-30.04) masă în cont. 
Check-in-ul se efectuează după ora 14 iar check-out-ul până cel târziu la ora 12.
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HOTEL MONTANA
COVASNA ***     

Dotări generale: restaurant Montana 
290 locuri, parcare proprie, 8 nivele, 4 
lifturi, bar de zi, grădină de vară. Săli 
de conferinţă: o sală cu capacitate de 
40 locuri.
Dotări camere: TV -radio, telefon, 
frigider, baie cu duş, balcon; camere-
le de 3* dispun de mobilier nou, băi 
renovate.
Număr total camere: 247 din care 
duble: 243–camere cu două paturi, 
apartamente: 4–Apartamentul este 
compus din living şi dormitor.
Observaţii: accesul cu animale de 
companie este interzis.
Servicii: servicii fără plată acordate 
turiştilor: informaţii privind prestarea 
unor servicii; orarul mijloacelor de 
transport; spectacole; trezirea clienţi-
lor la ora solicitată; obţinerea legătu-
rilor telefonice; păstrarea obiectelor 
de valoare; transmiterea de mesaje; 
predarea corespondenţei turiştilor; 
acordarea de medicamente şi ma-
teriale sanitare de prim ajutor în caz 
de accidente; păstrarea bagajelor; 
comenzi taximetre; expedierea prin 
retur la domiciliu a corespondenţei 
sosite după plecarea turiştilor. Ser-
vicii cu plată acordate turiştilor: ser-
vicii telefonice; vânzări de mărfuri şi 
articole de strictă necesitate; spălat, 
călcat şi reparat îmbrăcăminte/lenje-
rie; parcare.
Servicii masă: se acordă în restau-
rantul hotelului, categoria 2 stele, în 
sistem fişă cont.
Fitness/Wellness/Sport: baza trata-
ment, teren multifuncţional de sport.
Tratament: Tratamente balneare: 
baza de tratament asigură trata-
mente complexe pentru: afecţiuni 

cardiovasculare (infarct miocardic 
la minimum 3 luni de la externare, 
cardiopatia ischemică, insuficien-
ţa mitrală şi aortica compensată, 
hipertensiune arterială, ulcer va-
ricos, arteriopatii periferice prin 
ateroscleroză,varice); afecţiuni ale 
tubului digestiv ( gastrite cronice hi-
peracide, ulcere gastrice şi duodena-
le cronice); afecţiuni hepato- biliare 
(diskinezia biliară,colecistita cronică 
necalculoasa, stări după ficat ope-
rat, pancreatită cronică); afecţiuni 
asociate (afecţiuni metabolice şi de 
nutriţie, nevroză astenică). În baza 
de tratament a hotelului (cu o su-
prafaţă de 767 mp), se pot efectua 
zilnic 1940 proceduri.
În baza de tratament a Hotelului 
Montana există mofetă. Proceduri şi 
tratamente: băi calde cu ape minera-
le carbogazoase şi bicarbonate, apli-
care gaze terapeutice (mofetă), băi 
galvanice, electroterapie, gimnastică 
medicală, masaj. Rezultatele foarte 
bune obţinute în urma tratamentelor 
aplicate sunt determinate de pre-
zenţa ai utilizarea apelor minerale 
carbogazoase şi bicarbonatate, a 
mofetelor şi a nămolului terapeutic. 
Tratamentele sunt efectuate de per-
sonal medical specializat. Turiştii 
trebuie să prezinte la hotel dovada 
de asigurat (adeverinţă de la locul de 
muncă sau cupon de pensie) şi bilet 
de trimitere tip pentru servicii medi-
cale în sistemul asigurărilor sociale 
de sănătate. În caz contrar, serviciile 
de tratament vor fi încasate la tarif 
pentru turist neasigurat iar turistul 
va fi obligat să achite diferenţa la 
recepţie.

Odihnă
Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

TIP CAMERĂ 15.03-30.04 
16.11-15.12

01.05-31.05 
16.10-15.11

01.06-15.07 
01.09-15.10 16.07-31.08

Dublă 2* (mic dejun) 67,85 74,75 93,15 101,20
Dublă 2*  

(pensiune completă) 97,75 103,50 123,05 129,95

Dublă 3* (mic dejun) 92,00 109,25 124,20 131,10
Dublă 3*  

(pensiune completă) 132,25 148,35 163,30 170,20

Single 2* (mic dejun) 93,15 109,25 158,70 171,35
Single 2*  

(pensiune completă) 123,05 138,00 188,60 200,10

Servicii incluse: mic dejun și demipensiune (mic dejun și prânz) camerele 2* masă în 
regim meniu fix, camerele 3* masă bufet suedez.
Facilități copii: copiii 0-10 ani gratuit fără pat, tarif pat copii 0-12 ani = 28,75 Lei.

Tratament
Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

TIP CAMERĂ 15.03-30.04 
16.11-15.12

01.05-31.05 
16.10-15.11

01.06-15.07 
01.09-15.10 16.07-31.08

Dublă 2* (pensiune 
completă+tratament) 110,40 117,30 135,70 142,60

Dublă 3* (pensiune 
completă+tratament) 144,90 161,00 177,10 184,00

Single 2* (pensiune 
completă+tratament) 135,70 151,80 201,25 212,75

Single 3* (pensiune 
completă+tratament) 170,20 195,50 242,65 254,15

Servicii incluse: cazare cu pensiune completă meniu fix la camerele de 2* şi bufet sue-
dez la camerele de 3* şi tratament 3 proceduri/zi. 
Facilităţi copii: copiii 0-10 ani gratuit fără pat, tarif pat copii 0-12 ani = 28,75 Lei/zi.
Sejur minim 5 nopţi.

Pachet Pentru o inimă sănătoasă 12 nopți
Prețuri recomandate în Lei/pachet/persoană

TIP CAMERĂ 15.03-30.04 
16.11-15.12

01.05-31.05 
16.10-15.11

01.06-15.07 
01.09-15.10 16.07-31.08

Dublă 2* 1009,80 1128,60 1270,50 1329,90
Dublă 3* 1306,80 1544,40 1683,00 1769,90
Single 2* 1300,20 1524,60 2022,90 2135,10
Single 3* 1597,20 1940,40 2435,40 2575,10

Servicii incluse: 12 nopţi cazare cu masă (pensiune completă meniu fix pentru came-
rele de 2* şi bufet suedez pentru camerele de 3*) şi 30 proceduri de tratament. Turiştii 
trebuie să prezinte la hotel dovadă de asigurat (adeverinţă de la locul de muncă sau 
cupon de pensie) şi bilet de trimitere tip pentru servicii medicale în sistemul asigurărilor 
sociale de sănătate. În caz contrar, serviciile de tratament vor fi încasate la tarif maxim 
iar turistul va fi obligat să achite diferenţa.
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Prețuri recomandate în Lei/pachet/persoană

TIP CAMERĂ 15.03-30.04 
16.11-15.12

01.05-31.05 
16.10-15.11

01.06-15.07 
01.09-15.10 16.07-31.08

Dublă 2* 861,30 960,30 1079,10 1128,60
Dublă  3* 1108,80 1306,80 1422,20 1494,90
Single 2* 1103,30 1290,30 1706,10 1799,60
Single 3* 1350,80 1636,80 2049,30 2165,90

Servicii incluse: 10 nopţi cazare cu masă (pensiune completă meniu fix pentru camerele de 2* 
şi bufet suedez pentru camerele de 3*) şi 24 proceduri de tratament. Turiştii trebuie să prezinte 
la hotel dovada de asigurat (adeverinţă de la locul de muncă sau cupon de pensie) şi bilet de 
trimitere tip pentru servicii medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate. În caz contrar, 
serviciile de tratament vor fi încasate la tarif maxim iar turistul va fi obligat să achite diferenţa.

Pachet Pentru o inimă sănătoasă 7 nopți
Prețuri recomandate în Lei/pachet/persoană

TIP CAMERĂ 15.03-30.04 
16.11-15.12

01.05-31.05 
16.10-15.11

01.06-15.07 
01.09-15.10 16.07-31.08

Dublă 2* 616,00 685,30 768,90 803,00
Dublă 3* 789,80 928,40 1009,80 1059,30
Single 2* 785,40 916,30 1207,80 1272,70
Single 3* 959,20 1159,40 2069,56 1529,00

Servicii incluse: 7 nopţi cazare cu masă (pensiune completă meniu fix pentru camerele de 2* 
şi bufet suedez pentru camerele de 3*) şi 18 proceduri de tratament. Turiştii trebuie să prezinte 
la hotel dovada de asigurat (adeverinţă de la locul de muncă sau cupon de pensie) şi bilet de 
trimitere tip pentru servicii medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate. În caz contrar, 
serviciile de tratament vor fi încasate la tarif maxim iar turistul va fi obligat să achite diferenţa.

PENSIUNEA STEAUA ARIEȘULUI
ALBAC ****     

Dotări generale: restaurant-100 locuri, 
parcare proprie, acces persoane cu diza-
bilităţi, bar. Săli de conferinţă:  o sală cu 
capacitate de 50 locuri dotată cu: ecran, 
acces internet, video proiector. 
Dotări camere: TV, baie cu duş, terasă 
comună pentru toate camerele / nivel. 
Număr total camere:  18, din care 1 sin-
gle, 11 duble din care 8 camere cu pat 
matrimonial şi 3 camere cu 2 paturi, 6 tri-
ple cu pat dublu şi canapea extensibilă. 
Observaţii: check-in începând cu ora 

12:00; check-out până la ora 12:00. 
Servicii masă: se acordă în restau-
rantul pensiunii Steaua Ariesului în 
sistem "a la carte". 
Fitness/Wellness/Sport: sală fit-
ness, saună, pârtie de schi lângă pen-
siune (aproximativ 500 m lungime), 
caiac-canoe pe râul Arieş. 
Distracţie: plimbări cu sania trasă de 
cai, caiac canoe pe râul Arieş, progra-
me folclorice la cerere, închirieri ma-
teriale sportive.

Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană
TIP CAMERĂ 05.01-20.12

Dublă 80,00
Triplă 70,00

Servicii incluse: cazare cu mic dejun. 
Servicii opţionale: prânz 44 Lei/zi/persoană, cină 33 Lei/zi/persoană. Masa se serveşte 
în sistem bufet suedez. 
Facilităţi copii: 0-5 ani beneficiază de gratuitate la cazare fără pat suplimentar, 5-10 ani 
achită 50% din tariful unui adult şi se asigură pat suplimentar.

VILA PERLA ARIESULUI
ALBAC **     

Dotări generale: restaurant 100 lo-
curi, parcare proprie, bar, încălzire 
centrală, terasă, grătar, curte interi-
oară cu teren de fotbal. Săli de con-
ferinţă: o sală cu capacitate de 50 lo-
curi dotată cu: ecran, acces internet, 
video proiector. 
Dotări camere: TV, baie proprie.  
Număr total camere: 21 din care 
20 duble, 1 apartament compus din 
două camere duble şi o baie. 

Observaţii: check-in începând cu ora 
12:00; check-out până la ora 12:00. 
Servicii masă: se acordă în resta-
urantul pensiunii Perla Ariesului în 
sistem a la carte. 
Fitness/Wellness/Sport: pârtie de 
schi, teren de fotbal. 
Distracţie: plimbări cu sania trasă de 
cai, caiac canoe pe râul Arieş, progra-
me folclorice la cerere, închirieri ma-
teriale sportive.

Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană
TIP CAMERĂ 05.01-20.12

Dublă 55,00
Triplă 45,00

Servicii incluse: cazare cu mic dejun. 
Facilităţi copii: 0-5 ani gratis fără pat suplimentar; 5-10 ani achită 50% din tariful unui 
adult şi beneficiază de pat suplimentar. Opţional: prânz 33 Lei sau cină 22 Lei. 



 B
AL

NE
O 

M
ON

TA
N 

& 
DE

LT
A 

DU
NĂ

RI
I 2

01
7

101

HOHE RINNE HOTEL & SPA
PĂLTINIȘ ****      

Dotări generale: restaurant 150 locuri, 
parcare proprie, acces persoane cu 
dizabilităţi, terasă 100 locuri, conexiune 
internet, centru de închiriat schiuri-cla-
pari. Săli de conferinţă: 2 - sală mare- 
120 de locuri şi sală mică 40 locuri.
Dotări camere: TV LED, minibar, baie 
cu duş, balcon, internet, telefon. 
Număr total camere: 88, Single: 3, 
Duble: 72 - dintre care 17 camere 
matrimoniale, 55 camere twin, Triple: 
4, Familiale: 10 - family suite, Garso-
niere: 3. 
Servicii: Servicii suplimentare contra 
cost: saună, masaj, jacuzzi, fitness. 

Servicii masă: se acordă în unitatea 
restaurant propriu, categoria 3 stele, 
în sistem bonuri valorice. 
Fitness/Wellness/Sport: piscină aco-
perită - adancime 1.4 m, teren sport 
mixt, sală fitness, saună, jacuzzi, 2 
părţii de schi: Onceşti I (dotată cu 
telescaun şi nocturnă) şi Onceşti II 
(dotată cu teleschi). La Păltiniş turiştii 
pot opta pentru trasee montane ce îi 
îndrumă spre inimă şi vârful muntelui, 
prin păşuni şi fâneţuri, pe dealuri line 
(fiind marcate 4 trasee în circuit). 
Distracţie: discotecă, mese de biliard.

HOHE RINNE HOTEL & SPA **** (SEJUR 1-3 NOPȚI)

Prețuri în Lei/zi/persoană

Tip Cameră
17.01 - 07.03 08.03-07.07 08.07 - 07.09 08.09-07.12

Vineri - 
Sâmbătă

Duminică 
- Joi

Vineri - 
Sâmbătă

Duminică 
- Joi

Duminică 
- Joi

Vineri - 
Sâmbătă

Duminică 
- Joi

Cameră single superior 346,50 322,30  292,60 247,50 352,00 322,30 272,80

Cameră single standard 302,50 282,70 257,40 223,30 306,90 282,70 237,60

Loc în cameră dublă superior 195,80 180,95 166,10 141,35 195,80 178,20 151,25

Loc în cameră dublă standard 173,25 161,15 146,30 123,75 176,00 161,15 136,40

Loc în garsonieră superior 257,40 237,60 220,55 185,90 260,15 237,60 200,75

Loc în garsonieră standard 237,60 220,55 200,75 171,05 237,60 220,55 185,90
Servicii incluse: cazare cu mic dejun (bufet sau continental în funcție de sezon), acces 
piscină și jacuzzi, taxa de stațiune.
Facilități copii: până la 6 ani beneficiază de gratuitate la cazare cu mic dejun și dorm 
în pat cu părinții, 6-13 ani achită 41,80 Lei/zi pentru mic dejun și dorm în pat cu părinții 
sau plătesc 82,50 Lei/zi și beneficiază de pat suplimentar și mic dejun, peste 13 ani 
achită pat suplimentar cu mic dejun inclus - 82,50 Lei/noapte. Se acceptă 1 singur pat 

suplimentar în cameră. 
Servicii opționale: prânz sau cină 55 Lei/zi/persoană.
În perioadele: 03.02-12.02 / 14.04-17.04 / 28.04-02.05 / 29.11-04.12, precum și în zilele 
de vineri și sâmbătă din intervalul 08.07-07.09 - tariful standard nu este valabil.

HOHE RINNE HOTEL & SPA **** (SEJUR MINIM 4 NOPȚI)

Prețuri în Lei/zi/persoană

Tip Cameră
17.01 - 07.03 08.03-07.07 08.07 - 07.09 08.09-07.12

Vineri - 
Sâmbătă

Duminică 
- Joi

Vineri - 
Sâmbătă

Duminică 
- Joi

Duminică 
- Joi

Vineri - 
Sâmbătă

Duminică 
- Joi

Cameră single superior 316,80 292,60 267,30 227,70 322,20 292,60 247,50

Cameră single standard 277,20 257,40 237,60 203,50 282,70 257,40 217,80

Loc în cameră dublă superior 178,20 166,10 151,25 128,70 178,20 218,35 138,60

Loc în cameră dublă standard 158,40 146,30 133,65 113,85 161,15 146,30 123,75

Loc în garsonieră superior 235,40 217,80 200,75 171,05 237,60 217,80 183,15

Loc în garsonieră standard 217,80 200,75 183,15 156,20 217,80 200,75 171,05
Servicii incluse: cazare cu mic dejun (bufet sau continental în funcție de sezon), acces 
piscină și jacuzzi, taxa de stațiune.
Facilități copii: până la 6 ani beneficiază de gratuitate la cazare cu mic dejun și dorm 
în pat cu părinții, 6-13 ani achită 41,80 Lei/zi pentru mic dejun și dorm în pat cu părinții 
sau plătesc 82,50 Lei/zi și beneficiază de pat suplimentar și mic dejun, peste 13 ani 
achită pat suplimentar cu mic dejun inclus - 82,50 Lei/noapte. Se acceptă 1 singur pat 

suplimentar în cameră. 
Servicii opționale: prânz sau cină 55 Lei/zi/persoană.
În perioadele: 03.02-12.02 / 14.04-17.04 / 28.04-02.05 / 29.11-04.12, precum și în zilele 
de vineri și sâmbătă din intervalul 08.07-07.09 - tariful standard nu este valabil.
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Hotelul este situat în apropierea pârtiei 
de ski şi a telescaunului. 
Adresa: Staţiunea Păltiniş, jud. Sibiu. 
Hotelul CINDREL s-a renovat complet 
între anii 2005-2008, toată dotarea şi 
utilarea lui fiind de ultimă generaţie.
Confort, eleganţă, bun gust - acestea 
sunt notele cu care vă întâmpină pe 
dumneavoastră, OASPEŢII hotelului. 
Fie doriţi să petreceţi clipe de relaxare 
într-un cadru natural spectaculos şi 
să vă lăsaţi cuprinşi de linişte şi aer 
curat, fie doriţi să organizaţi activităţi 
de pregătire profesională, cursuri, se-
minarii, vă stă cu drag la dispoziţie.
Dotări generale: restaurant 100 locuri, 
parcare proprie supravegheată video 
gratuită, bar de zi aflat la parter, sală 
de internet, garderobă pentru echipa-

ment schi. Săli de conferinţă:  o sală 
cu capacitate de 80 locuri, dotată cu: 
videoproiector, ecran de proiecţie, 
flipchart, sistem audio cu microfoane 
fără fir, conexiune la Internet prin ca-
blu, posibilitate închiriere laptop, DVD 
PLAYER şi LCD. 
Dotări camere: TV LCD cu 40 progra-
me, DVD player, minibar -utilat, seif, 
baie cu duş - camerele superor dispun 
de cabină de duş cu hidromasaj, bal-
con, internet -prin cablu, uscător de 
păr, telefon, acces în cameră pe bază 
de card magnetic, halat şi papuci de 
baie, climatizare peronalizata în fie-
care cameră. Apartamentele dispun 
de jacuzzi. 
Număr total camere: 45. Duble: 43 - 
dintre care 17 camere standard cu două 
paturi, 23 camere superior cu două pa-
turi. Apartamente: 5 - apartamentul este 
compus din living şi dormitor. Check-
in începând cu orele: 14:00; check-out 
până la orele: 12:00. Accesul este gratu-
it la piscină interioară, la biliard, tenis de 
masă, sală de fitness, internet în fiecare 

cameră, parcare supravegheată video 
gratuită. 
Servicii masă: se acordă în restauran-
tul propriu, micul dejun este inclus în 
tarif iar prânzul şi cină în sistem "a la 
carte". Opţional masă în cont - prânz 
sau cină 55 Lei/zi/persoană. 

Fitness/Wellness/Sport: piscină 
acoperită, sală fitness, saună uscată, 
masaj, tenis de masă. 
Distracţie: sală biliard. 
Atracţii turistice: Casa Memorială 
Constantin Noica, Rezervaţia Iezerele 
Cindrelului.

Hotelul este situat în centrul staţi-
unii. Hotelul O3ZONE din staţiunea 

Băile Tuşnad, datorită orientării spre 
Stâncă Şoimilor asigură o privelişte 
minunată. De asemenea hotelul este 
amplasat în centrul staţiunii, fiind o 
locaţie care se adresează mai mul-
tor categorii de clienţi: companii care 
doresc organizarea de evenimente, 
persoane care doresc îmbunătăţi-
rea stării de sănătate şi menţinerea 
acesteia, precum şi persoanelor care 
doresc să beneficieze de procedurile 
SPA oferite de Centrul SPA. 
Dotări generale: restaurant, parcare 
proprie gratuită, internet, animalele 

de companie acceptate contracost pe 
baza carnetului de sănătate, bar de zi, 
spălătorie/călcătorie, centru închirieri 
articole sportive. Săli de conferinţă: 
3–cu capacităţi între 25 şi 200 locuri. 
Dotări camere: aer condiţionat, TV, mi-
nibar, seif, baie cu duş, balcon, internet, 
uscător de păr, telefon. 
Număr total camere: 117. Duble: 111–
din care 20 de camere matrimoniale şi 
91 de camere twin. Apartamente: 6–
din care 1 apartament deluxe. Check-
out până la orele 12:00 
Servicii masă: În restaurantul propriu 

cu o capacitate de 120 locuri. 
Fitness/Wellness/Sport: piscină aco-
perită, SPA -sauna umedă, saună usca-
tă, jacuzzi, cabinet de masaj cu diferite 
terapii, hidroterapie, sală fitness. 
Tratament: Se efectuează în Baza de 
Tratament a Hotelului Tuşnad – 500 
m distanţă. 
Atracţii turistice: Lacul Sfânta Ana, 
Cheile Bicazului, Tinovul Mohos, Com-
plex de agrement cu ştrand mezoter-
mal, Stânca Şoimilor, Poiana Îndrăgos-
tiţilor, Corund.

Prețuri în Lei/zi/persoană

Tip Cameră
05.01-28.02     15.06-14.09 01.03-14.06     15.09-30.11

Duminică 
- Joi

Vineri 
- Sâmbătă

Duminică 
- Joi

Vineri 
- Sâmbătă

Dublă standard 99,00 108,90 89,10 96,80
Single standard 154,00 168,30 134,20 148,50
Dublă superior 123,75 138,60 108,90 123,75
Single superior 193,60 213,40 168,30 183,70

Apartament 193,05 217,80 168,30 188,10
Servicii incluse: cazare cu mic dejun. Accesul este gratuit la piscina interioară NON STOP, 
la biliard, tenis de masă, sală de fitness, internet în fiecare cameră, parcare supravegheată 
video gratuită.
Facilităţi copii: copiii până la 10 ani beneficiază de cazare gratuită, copiii cu vârsta 0 - 18 
ani / adult extra care solicită pat suplimentar în cameră dublă, vor achita suma de 77Lei/
pat/zi, tarif ce include micul dejun.
Servicii opţionale:prânz sau cină 44 Lei / zi.
Taxa hotelieră (1%) se percepe pentru fiecare zi a sejurului şi se achită separat la recepţie.

HOTEL CINDREL

HOTEL O3ZONE

PĂLTINIȘ 

BĂILE TUȘNAD 

***

***

     

     

Mic dejun
Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

TIP CAMERĂ 05.01-28.02 
01.09-15.10

01.03-30.06 
16.10-23.12 01.07-30.08

Dublă 123,63 115,00 155,25
Single 207,00 195,50 270,25

Suită 2 persoane 184,00 178,25 218,50
Suită 3 persoane 134,16 130,33 161,00
Suită 4 persoane 109,25 107,81 132,25

Family suite 2 persoane 209,88 201,25 235,75
Family suite 3 persoane 153,33 149,50 174,41
Family suite 4 persoane 125,06 120,75 143,75
DeLuxe suite 2 persoane 250,13 238,63 287,50
DeLuxe suite 3 persoane 187,83 182,08 220,41
DeLuxe suite 4 persoane 158,13 155,25 186,88

Pat suplimentar copil 6-14 ani 57,50 46,00 69,00
Pat suplimentar copil 14 -18 ani 63,25 51,75 74,75

Servicii incluse: cazare cu mic dejun. Gratuit: acces piscină, jacuzzi, saună uscată şi 
umedă, duşuri emoţionale, fitness. 
Facilităţi copii: 0-6 ani, beneficiază de gratuitate la cazare şi mic dejun sau dacă optea-
ză pentru pătuţ achită 23 Lei/zi, copiii 6-14 ani achită mic dejun 28,75 Lei/zi fără pat sau 
cu pat suplimentar cu mic dejun conform tabel.

Demipensiune
Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

TIP CAMERĂ 05.01-28.02 
01.09-15.10

01.03-30.06 
16.10-23.12 01.07-30.08

Dublă 163,88 158,13 192,63
Single 247,25 241,50 304,75

Suită 2 persoane 224,25 217,35 255,88
Suită 3 persoane 174,41 172,50 201,25
Suită 4 persoane 153,81 152,38 172,50

Family suite 2 persoane 253,00 244,38 278,88
Family suite 3 persoane 199,33 191,66 218,50
Family suite 4 persoane 173,94 168,19 188,31
DeLuxe suite 2 persoane 293,25 281,75 333,50
DeLuxe suite 3 persoane 226,16 218,75 254,91
DeLuxe suite 4 persoane 192,63 185,44 215,63

Pat suplimentar copil 6-14 ani 86,25 80,50 97,75
Pat suplimentar copil 14 -18 ani 109,25 97,75 120,75

Servicii incluse: cazare cu mic dejun şi cină (55 Lei/zi/adult). Servicii suplimentare: 
supliment prânz 44 Lei / zi / adult, supliment prânz copil 33 Lei/zi, Gratuit: acces piscină, 
jacuzzi, saună uscată şi umedă, duşuri emoţionale, fitness.
Facilităţi copii: 0-6 ani, beneficiază de gratuitate la cazare şi mic dejun sau dacă optea-
ză pentru pătuţ achită 23 Lei/zi, copiii 6-14 ani achită demipensiune 74,75 Lei/zi fără pat 
sau cu pat suplimentar cu mic dejun conform tabel.
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HOTEL TUȘNAD
BĂILE TUȘNAD **     

Hotelul este situat în centrul staţiunii. 
Adresa: Băile Tuşnad, str. Oltului nr. 
87, cod 535100, jud. Harghita Hotelul 
TUŞNAD vă stă la dispoziţie fie pentru 
tratament, fie numai pentru relaxare. 
Dotări generale: restaurant 165 lo-
curi, parcare proprie gratuită în limita 
locurilor disponibile, frizerie, lift, ma-
saj, bar de zi- 35 locuri. Săli de con-
ferinţă: 3 - 2 săli cu 12 locuri şi o sală 
cu 200 locuri. 
Dotări camere: TV, minibar, baie cu 
duş, uscător de păr. 
Număr total camere: 108 Single: 4 
Duble: 104 - dintre care 23 camere 
duble modernizate. Check-out până 
la orele: 12:00. 
Servicii masă: se acordă în unitatea 
restaurant Tuşnad, categoria I, în sis-
tem a la carte. 
Fitness/Wellness/Sport: bază trata-
ment -bazin tratament, , teren tenis, 
sală fitness. 
Tratament: Bază de tratament din 
cadrul complexului deserveşte 900 
pacienţi / zi. Aici se pot trata afecţiuni 
cardiovasculare (cardiopatie ische-
mică cronică, sechele după infarct 
miocardic la min. 3 luni după externa-
re, hipertensiune arterială esenţială, 

valvulopatii forme compensate, arte-
riopatii periferice, boli venoase croni-
ce, subiecţi cu factori de risc pentru 
bolile cardiovasculare) cât şi afecţiuni 
reumatismale, boli ale sistemului ner-
vos (sechele după accident vascular 
cerebral, nevroză astenică), digestive 
(gastroduodenită cronică, ulcer gas-
tric şi duodenal cronic, afecţiuni ale 
vezicii şi căilor biliare, hepatite croni-
ce), endocrine (hipertiroidie, hipotiroi-
die, boala Basedow), metabolice şi de 
nutriţie (diabet zaharat, obezitate), ale 
rinichiului şi căilor urinare (litiază uri-
nară), respiratorii şi boli profesionale 
(complementar). Turiştii trebuie să 
prezinte la hotel dovada de asigurat 
(adeverinţă de la locul de muncă sau 
cupon de pensie) şi bilet de trimitere 
tip pentru servicii medicale în siste-
mul asigurărilor sociale de sănătate. 
În caz contrar, serviciile de tratament 
vor fi încasate la tarif de turist neasi-
gurat iar turistul va fi obligat să achite 
diferenţa la recepţie. 
Atracţii turistice: Lacul Sfânta Ana, 
Cheile Bicazului,Tinovul Mohos, Com-
plex de agrement cu ştrand mezoter-
mal, Stânca Şoimilor, Poiana Îndră-
gostiţilor, Corund.

Dotări generale: restaurant de 170 
locuri, parcare proprie, bar 40 locuri, 
terasă 60 locuri, 5 săli de conferinţă: 
sală principală 150 locuri dotată cu cu 

scaune, mese, flipchart, retroproiector 
şi alte echipamente, 3 săli de câte 40 
locuri pentru prezentări sau cursuri re-
strânse şi o sală şedinţe de 30 locuri. 

Dotări camere: TV, frigider, baie cu 
duş sau baie cu cadă, balcon mai pu-
ţin la camerele aflate la etajul 4, ac-
ces pe bza de card magnetic, telefon. 
Număr total camere: 119 din care 
103 duble, 16 apartamente: dintre 
care 3 apartamente de lux. 
Observaţii: accesul animalelor de 
companie este strict interzis. 
Servicii masă: se asigură în restau-
rantul Ciucas, categoria I, în sistem 
fişă cont a la carte’’. Pentru grupuri 
se poate asigura la cerere orchestră 
(restaurantul dispune de sistem de 
sonorizare). 
Fitness/Wellness/Sport: SPA -sa-

una, masaj, piscină, jacuzzi, bază 
tratament, sală fitness, sală pentru 
salină. 
Tratament: sală de gimnastică, kine-
toterapie (pentru fitness şi wellness), 
saună, masaj, jacuzzi (cu plante, 
cristale, sare sau arome), salină, băi 
galvanice, electroterapie, laserterapie, 
ultrasunete, infraroşii, împachetări cu 
produse naturale (parafină, împache-
tare termică cu ceai şi alge, împache-
tări cu nămol activ termic, împachetări 
cu spirulină, împachetări cu ciocolată 
caldă, împachetări cu cafea), cabine 
medicale de specialitate. 
Distracţie: biliard, ping pong, darts. 

Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

TIP CAMERĂ 01.04-30.06 
01.09-15.12 01.07-31.08

Dubla standard 61,53 78,20
Single standard 88,55 141,45

Dubla modernizata 75,90 97,75
Single modernizata 113,85 166,75

Pat suplimentar copii 46,00 46,00
Servicii incluse: cazare cu mic dejun (15 Lei/zi/persoană).
Facilităţi copii: copiii până la 12 ani, cazaţi în cameră cu 2 adulţi, beneficiază de gratui-
tate la cazare dacă nu solicită pat suplimentar.
Servicii opţionale: prânz (nota în cont) - 38,50 Lei/zi/persoană sau cină (nota în cont) 
22 Lei/zi/persoană, tratament - 36,3 Lei/persoană/3 proceduri/zi.
Turiştii trebuie să prezinte la hotel dovada de asigurat (adeverinţă de la locul de muncă 
sau cupon de pensie) şi bilet de trimitere tip pentru servicii medicale în sistemul asigu-
rărilor sociale de sănătate. În caz contrar, serviciile de tratament vor fi încasate la tarif 
maxim iar turistul va fi obligat să achite diferenţa.

Pachet Cură balneară 5 nopți
Prețuri recomandate în Lei/pachet/persoană

TIP CAMERĂ
01.04-30.06 
01.09-15.12 

(demipensiune)

01.07-31.08  
(pensiune completă)

Dublă 655,20 778,40
Single 840,00 963,20

Servicii incluse: 5 nopți, demipensiune 200 Lei/sejur în perioada 01.04-30.06 / 01.09-
15.12 și pensiune completă 325 Lei/sejur in perioada 01.07-31.08, consultație medicală 
inițială de specialitate, 5 zile de tratament cu câte 4 proceduri /zi.

Pachet Ascultă-ți inima 11 nopți
Prețuri recomandate în Lei/pachet/persoană

TIP CAMERĂ 01.04-30.06 
01.09-15.12 01.07-31.08

Dublă 1176,00 1505,28
Single 1632,96 2190,72

Servicii incluse: 11 nopți, pensiune completă (fișă cont 540 Lei/pachet/persoană), 
consultație medicală inițială de specialitate, 30 proceduri / sejur, o excursie cu autocarul 
la lacul Sf Ana.

HOTEL CIUCAȘ
BĂILE TUȘNAD ***      
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Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană
TIP CAMERĂ 05.01-15.05 16.05-15.09

Dublă 93,50 136,40
Single 143,00 194,70

Apartament 126,50 157,85
Apartament cu jacuzzi 176,00 158,40

Pat suplimentar 66,00 82,50
Servicii incluse: cazare cu mic dejun inclus, acces la piscină, jacuzzi şi saună.
Servicii opţionale: prânz sau cină 38,50 Lei/zi/persoană, tratament 2 proceduri/zi/per-
soană - 27,50 Lei/zi/persoană.
În cazul în care se optează pentru servicii de tratament, turiştii trebuie să prezinte la 
hotel dovada de asigurat (adeverinţă de la locul de muncă sau cupon de pensie) card de 
sănătate activat şi bilet de trimitere tip pentru servicii medicale în sistemul asigurărilor 
sociale de sănătate. În caz contrar, serviciile de tratament vor fi încasate la tarif maxim 
iar turistul va fi obligat să achite diferenţa. 
Facilităţi copii: sub 5 ani beneficiază de gratuitate la cazare. Copiii cu vârsta cuprinsă 
între 5-14 ani, cazaţi împreună cu părinţii în acelaşi pat vor achita supliment copil 34,20 
Lei/zi/copil, iar în cazul în care se doreşte pat suplimentar vor achita conform tabelului. 
Copiii cu vârste peste 14 ani vor achita integral tariful de adult.

Program Anticelulitic
Prețuri recomandate în Lei/pachet/persoană

TIP CAMERĂ 05.01-22.12
Dublă – 6 nopți cu demipensiune 935,00

Dublă – 6 nopți cu pensiune completă 1145,10
Dublă – 9 nopți cu demipensiune 1390,40

Dublă – 9 nopti cu pensiune completă 1665,40
Single – 6 nopți cu demipensiune 1182,21

Single – 6 nopți cu pensiune completă 1392,21
Single – 9 nopți cu demipensiune 1773,32

Single – 9 nopti cu pensiune completă 2016,65
Servicii incluse: cazare în cameră dublă cu demipensiune sau pensiune completă, tra-
tament 3 proceduri/zi pe baza trimiterii de la medicul de familie şi a cardului de sănătate 
activat. Tratamentul include - masaj anticelulitic, duş subacval, kinetoterapie, cură de 
teren, piscină, jacuzzi, saună. 
Facilităţi copii: 0-5 ani gratuit, copiii cu vârsta cuprinsă între 5-14 ani, cazaţi împreună 
cu părinţii în acelaşi pat vor achita supliment copil 33 Lei/zi/copil. Copiii cu vârste peste  
14 ani vor achita integral tariful de adult.

Program Relaxare și Tonifiere
Prețuri recomandate în Lei/pachet/persoană

TIP CAMERĂ 05.01-22.12
Dublă – 6 nopți cu demipensiune 935,00

Dublă – 6 nopți cu pensiune completă 1145,10
Dublă – 9 nopți cu demipensiune 1390,40

Dublă – 9 nopti cu pensiune completă 1665,40
Single – 6 nopți cu demipensiune 1182,21

Single – 6 nopți cu pensiune completă 1392,21
Single – 9 nopți cu demipensiune 1773,32

Single – 9 nopti cu pensiune completă 2016,65
Servicii incluse: cazare în cameră dublă cu demipensiune sau pensiune completă, tra-
tament 3 proceduri/zi pe baza trimiterii de la medicul de familie şi a cardului de sănătate 
activat. Tratamentul include - băi cu extract de plante, masaj, kinetoterapie, magnetote-
rapie, cură de teren, piscină, jacuzzi, saună. 
Facilităţi copii: 0-5 ani gratuit, copiii cu vârsta cuprinsă între 5-14 ani, cazaţi împreună 
cu părinţii în acelaşi pat vor achita supliment copil 33 Lei/zi/copil. Copiii cu vârste peste  
14 ani vor achita integral tariful de adult.

Pachet Pentru o inimă Sănătoasă
Prețuri recomandate în Lei/pachet/persoană

TIP CAMERĂ 05.01-22.12
Dublă 1390,40
Single 1768,87

Servicii incluse: 9 nopţi cazare cu demipensiune,tratament 3 proceduri/zi pe baza trimi-
terii de la medicul de familie. Tratamentul include: băi cu bioxid de carbon, băi galvanice, 
magnetoterapie, masaj, kinetoterapie, cură de teren.
Pachetul este recomandat pentru următoarele diagnostice: hipertensiune arterială, car-
diopatie ischemică cronică, arteriopatii periferice, boli venoase cronice, recuperări după 
infarct miocardic şi după accidente vasculare cerebrale (la minim 6 luni după eveniment).
Facilităţi copii: 0-5 gratuit, 5-14 ani cazaţi împreună cu părinţii în acelaşi pat vor achita 
supliment copil 33 Lei/zi/copil.

Cură pentru afecțiuni reumatismale și posttraumatice
Prețuri recomandate în Lei/pachet/persoană

TIP CAMERĂ 05.01-22.12
Dublă 1390,40
Single 1768,87

Servicii incluse: 9 nopţi cazare, demipensiune, tratament 3 proceduri/zi pe baza trimiterii de la 
medicul de familie. Tratamentul include băi cu bioxid de carbon, băi galvanice, băi cu extract de 
plante, duş subacval, electroterapie, masaj, kinetoterapie, împachetări parafină, cură de teren. 
Facilităţi copii: 0-5 gratuit, 5-14 ani cazaţi împreună cu părinţii în acelaşi pat vor achita 
supliment copil 33 Lei/zi/copil.

Ofertă wellness
Prețuri recomandate în Lei/pachet/persoană

TIP CAMERĂ 05.01-22.12
Dublă - demipensiune 800,80

Dublă – pensiune completa 975,70
Servicii incluse: 5 nopţi cazare, demipensiune / pensiune completă (doar pentru adulţi), 
1 masaj parţial pe zi, acces piscină, jacuzzi, fitness. Dacă se prezintă şi biletul de trimitere 
de la medicul de familie turiştii beneficiază extra de tratament 2 proceduri/zi/persoană.

Ofertă Weekend la SPA
Prețuri recomandate în Lei/pachet/persoană

TIP CAMERĂ 05.01-22.12
Dublă 366,66

Servicii incluse: 2 nopţi cazare cu mic dejun, Ziua 1: baie relaxantă, cu plante aroma-
tice, fitness, piscină, jacuzzi, masaj general, Ziua 2: baie relaxantă cu plante aromatice, 
fitness, piscină, saună, jacuzzi, hot stone.
Facilităţi copii: 0-5 gratis, 5-14 ani cazaţi împreună cu părinţii în acelaşi pat vor achita 
supliment copil 33,33 Lei/zi/copil.
Servicii opţionale: prânz sau cină 38,88 Lei/zi/persoană. Intrare vineri.
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HOTEL BIANCA
BELIȘ FÂNTÂNELE  ***      

Dotări generale: restaurant 80 de lo-
curi, parcare proprie separeu 16 locuri, 
bar, terasa- 24 locuri, patinoar natural 
iarna.
Dotări camere: TV, minibar, baie cu 
duş, balcon, uscător de păr, telefon. 
Număr total camere: 30 Duble: 25 

din care 16 camere cu pat matrimo-
nial; 9 camere cu 2 paturi fiind dotate 
cu televizor, cablu TV, telefon, minibar, 
cabină duş sau baie cu cadă, uscător 
păr. Apartamente: 5 - dotate cu televi-
zor, cablu TV, telefon, minibar, cabină 
duş sau baie cu cadă, uscător păr. 

Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

TIP CAMERĂ 01.07-31.08 16.01-30.06  
01.09-15.12

Dublă 86,83 75,90
Single 121,90 110,40

Apartament 112,13 102,35
Servicii incluse: cazare cu mic dejun în valoare de 18 Lei/zi şi acces la parcare proprie 
în aer liber.
Facilităţi copii: 0-2 ani gratis cazare şi mic dejun; 2-7 ani beneficiază de cazare gratuită 
fără pat suplimentar şi achită micul dejun 10,35 Lei/zi, iar cu pat suplimentar achită 50% 
din tariful unui adult; 7-14 ani achită 50% din tariful unui adult şi 100% din micul dejun şi 
beneficiază de pat suplimentar cu mic dejun; peste 14 ani achită tariful de adult.
Servicii opţionale: prânz sau cină: 33 Lei/zi/persoană.

Observaţii Check-in începând cu ora 
12:00; check-out până la ora 12:00. 
Servicii şi facilităţi: pe timpul verii se 
pot face plimbări pe lac cu barcă sau 
vaporaşul. 
Servicii masă: se acordă în restau-
rantul propriu. 
Fitness/Wellness/Sport: teren tenis, 
teren sport mixt. 

Distracţie: masă de biliard, tenis de 
masă . 
Atracţii turistice: Cetăţile Radesei, lacul 
şi staţiunea Beliş - Fântânele, Cascada 
de la Răchiţele, Cheile Galbenei şi Izbu-
cul Galbenei, Cheile Somesului Cald, Po-
iana Florilor, Rezervaţia Naturală Cetăţile 
Ponorului, Peştera Gheţarul Scărişoara, 
Bradul lui Horea din Pădurea Scoruşet. 

VILA RIKI
BORSEC ***    

Dotări generale: restaurant, parcare 
proprie, internet
Dotări camere: TV, baie cu duş, bal-
con, internet
Număr total camere: 23, Duble: 22 - 
10 camere duble cu pat matrimonial 
şi 12 camere cu pat twin, Apartamen-
te: 1 - apartamentul VIP dispune de 
dormitor matrimonial, cadă tip ja-
cuzzi, Wi-Fi, tv cablu, balcon, livingcu 
tv cablu, home cinema, Dvd player, 
wi-fi, frigider, balcon.
Servicii: Contra cost: saună, masaj, 
spălătorie, călcătorie, închirieri echi-
pament sportiv, tehnoredactare.

Servicii masă: Masa se acordă în 
cele două restaurante proprii cu 
meniu tradiţional şi internaţional - 
capacitate 60 persoane / fiecare. 
Se oferă mâncăruri preparate cu 
produse locale proaspete şi mai 
multe vinuri locale. Când vremea 
este frumoasă, mesele pot fi savu-
rate pe terasă. Înainte şi după mese, 
oaspeţii se pot relaxa la bar sau pe 
canapelele şi fotoliile din zona de 
lounge. Disponibile: Rummy, cărţi 
de joc, palete badminton, rachete 
tenis, biciclete, schiuri, sanie, plim-
bări de agrement.

Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană
TIP CAMERĂ 05.01-23.12
Dublă confort 59,94
Single confort 99,90
Dublă superior 67,43
Single superior 109,89
Apartament VIP 174,82

Triplă 44,95
Servicii incluse: cazare.
Servicii opţionale: mic dejun bufet suedez 27,50 Lei/zi/persoană, prânz 38,50 Lei/zi/
persoană, cină 33 Lei/zi/persoană.
Facilităţi copii: 0-2 ani gratuit, 2-17 ani achită 27,75 Lei/zi cu pat suplimentar inclus.
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Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

TIP CAMERĂ
05.01-14.06
16.09-23.12

Duminică - Joi Vineri - Sâmbătă
Single 132,25 253,00
Dublă 86,25 140,88
Triplă 72,83 111,16

Junior suite (4 persoane) 66,13 94,88
Servicii incluse: cazare cu mic dejun şi taxă locală; internet wireless, tenis de masă, 
jocuri de table, şah, cărţi de joc, parcare, hărţi de drumeţie, turul Păstrăvăriei cu Martin 
(Duminică: ora 11:00-12:00). 
Facilităţi copii în cameră dublă: 0-4 ani gratuit, 4-12 ani achită 50% din tariful unui adult.
Servicii opţionale: prânz sau cină 55 Lei/zi/persoană.

Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

TIP CAMERĂ
15.09-23.12

Duminică - Joi Vineri - Sâmbătă
Single 207,00 281,75
Dublă 115,00 152,38
Triplă 93,40 118,83

Junior suite (4 persoane) 81,94 102,08
Servicii incluse: cazare cu mic dejun şi taxă locală. În preţ este inclus: internet wireless, 
tenis de masă, jocuri de table, şah, cărţi de joc, parcare, hărţi de drumeţie, turul Păstră-
văriei cu Martin (Duminică: ora 11:00-12:00).
Facilităţi copii în cameră dublă: 0-4 ani gratuit, 4-12 ani achită 50% din tariful unui adult. 
Servicii opţionale: prânz sau cină 55 Lei/zi/persoană.

HOTEL GERMISARA
GEOAGIU BĂI  ****      

COMPLEX PASTRĂVĂRIA ALBOTA
ARPAȘUL DE SUS  ****      

Dotări generale: restaurant, parcare 
proprie, păstrare obiecte de valoare, 
terasă, păstrăvărie, sală de petrecere. 
Săli de conferinţă: 3–sălile 1 şi 2 de 30 
locuri, sală Polivalentă de 100 locuri, 
dotate cu: flipchart, video-proiector, 
ecran, internet, pixuri, markere şi hârtie. 
Dotări camere: TV, balcon, uscător 
de păr, telefon, baie proprie. 
Număr total camere: 42, din care du-
ble: 29, apartmente junior: 9–suite cu 
două dormitoare. triple: 4. 
Servicii: transfer aeroport Sibiu–Al-
bota, vizitarea Sibiului cu ghid, închi-
riere autocar. 
Servicii masă: se acordă în unitatea 
restaurant Păstrăvăria Albota, cate-

goria 3 stele, mic dejun bufet suedez, 
prânzul şi cină în sistem "a la carte''. 
Fitness/Wellness/Sport: SPA: sa-
ună, jacuzzi, sală fitness, biciclete, 
mini piscină. 
Distracţie: sală de jocuri -biliard, 
şah, rummy, închiriere ATV, karaoke, 
plimbări cu sania, călărie, pescuit, te-
nis de masă, călărie pe ponei pentru 
copii, plimbare cu trasura, închiriere 
barcă, canoe, foc de tabără, picnic, 
servicii de ghid în Rezervaţia Arpasel, 
paintball. Obiective turistice. 
Atracţii turistice: Rezervaţia Natu-
rală Arpasel, oraşul Sibiu, Mănăsti-
rea Sâmbăta, Mănăstirea Cârţişoara, 
Abaţia Cisterciană Cartă.

Hotelul este situat în centrul staţiunii. 
Adresa: Geoagiu-Bai, str. Germisara 
nr 1 B, cod 335450, jud. Hunedoara. 
Hotel Germisara Resort & SPA**** 
s-a impus pe piaţa turismului balnear, 
de wellness şi SPA, devenind o des-
tinaţie preferată pentru turiştii care 
doresc să beneficieze de calitatea ri-
dicată a serviciilor dintr-o astfel de lo-
caţie. De asemenea, Hotel Germisara 
Resort & SPA a devenit locul preferat 
de organizare de conferinţe, şedinţe, 
team-building, pentru multe compa-
nii importante din ţară şi străinătate. 

Dotări generale: restaurant -200 lo-
curi, parcare proprie, internet, două 
lifturi, detectoare de fum şi sistem de 
prevenire a incendiilor în toate spaţi-
ile publice şi în camere, două baruri, 
terase, birou de informaţii, schimb 
valutar, serviciu de lustruit pantofii 
pe fiecare etaj. Fumatul în camere-
le de hotel nu este permis. Săli de 
conferinţă: 4 - Belvedere - 200 locuri, 
Decebal- 90 locuri, Traian- 60 locuri, 
Burebista- 25 locuri. Sălile sunt dota-
te cu: videoproiector, retroproiector, 
ecran de proiecţie, flipchart, sistem 

propriu de sonorizare, laptop, aer 
condiţionat. 
Dotări camere: TV, minibar, baie cu 
duş, balcon, internet, halat de baie, 
telefon. 
Număr total camere: 144. Duble: 137 
- dintre care 93 camere cu pat dublu 
şi 44 camere cu pat matrimonial. 
Apartamente: 7 - dintre care 1 aparta-
ment pentru persoane cu dizabilităţi. 
Apartamentul este compus din living 
şi dormitor. Taxa de staţiune care re-
prezintă 1% din valoarea primei nopţi 
de cazare se achită separat la recep-
ţia hotelului în ziua sosirii. Check-in 
începând cu orele 16:00, check-out 
până la orele 12:00. 
Servicii: spălătorie, călcătorie, 
rent-a-car, excursii la obiective tu-
ristice, închiriere ATV, transpot la/
de la aeroport, room - service 24 
ore, coafor. 
Servicii masă: se acordă în restau-
rantul Feel the Flavours, categoria 
4 stele, mic dejun în sistem bufet 
suedez, prânzul şi cina în sistem a la 
carte''. 
Fitness/Wellness/Sport:piscină în 
aer liber, piscină acoperită, piscină cu 

apă termală, SPA, bază tratament, so-
lar, masaj, aroma-terapie, saună. 
Tratament: împachetări cu parafină, 
înot terapeutic, masaj medical sau 
reflex, kinetoterapie, hidroterapie, ca-
binet inhalaţii - individuale şi de grup 
- electroterapie - terapie de înaltă 
frecvenţă, magnetoterapie, laser tera-
peutic, ultrasunete, EKG, spirometrie, 
bilanţ articular şi muscular. Turiştii 
trebuie să prezinte la hotel dovada 
de asigurat (adeverinţă de la locul de 
muncă sau cupon de pensie) şi bilet 
de trimitere tip pentru servicii medi-
cale în sistemul asigurărilor sociale 
de sănătate. În caz contrar, serviciile 
de tratament vor fi încasate la tarif 
de turist neasigurat iar turistul va fi 
obligat să achite diferenţa la recepţie. 
Atracţii turistice: Mănăstirea Prislop 
(Haţeg – 50 km faţă de Municipiul 
Deva), Biserica de la Densuş, Cetatea 
Dacică Costeşti (la 18 km), Mănăs-
tirea Prislop, Cetatea Albă Iulia (45 
km), Cetatea Devei (45 km), Castelul 
Corvinestilor (45 km), Cetatea Blidaru 
(la 22 km de Orăştie), Piatra Roşie (la 
30 km de Orăştie) şi Grădiştea Mun-
celului (la 39 km de Orăştie).
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Odihnă
Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

TIP CAMERA 05.01-29.04 
27.08-23.12 30.04-15.07 16.07-26.08

Dublă 95,00 110,00 125,00
Dublă cu balcon 110,00 125,00 140,00

Single 152,00 178,00 202,00
Single cu balcon 182,00 208,00 232,00

Apartament 178,00 200,00 232,00
Supliment copil 20,00 27,00 32,00

Servicii incluse: cazare cu mic dejun bufet suedez, acces gratuit la piscine, saune, sală 
fitness. Camerele cu balcon sunt limitate la număr şi se oferă în limita disponibilităţilor. 
Facilităţi copii: până la 7 ani beneficiază de gratuitate la cazare şi mic dejun fără pat 
suplimentar, iar cei cu vârsta cuprinsă între 7-14 ani vor achita supliment copil şi nu vor 
beneficia de pat suplimentar. Ziua hotelieră începe la ora 14.00 şi se termină la 12.00. La 
recepţie se achită taxa de staţiune 1% din prima noapte de cazare.

Pachet Tratament Balnear – 5 nopți – Check in Duminică
Prețuri recomandate în Lei/pachet/persoană

TIP CAMERA 05.01-29.04 
27.08-23.12 30.04-15.07 16.07-26.08

Dublă 750,00 820,00 870,00
Dublă cu balcon 825,00 895,00 945,00

Single 1000,00 1100,00 1175,00
Single cu balcon 1150,00 1250,00 1325,00

Apartament 1165,00 1260,00 1407,50
Supliment copil 180,00 200,00 210,00

Servicii incluse: 5 nopţi cazare cu pensiune completă (mic dejun bufet suedez, prânz şi 
cina- meniul ziLei), tratament 3 proceduri/ zi/ persoană (de luni până vineri la recoman-
darea medicului specialist dintre următoarele: aerosoli de grup, electroterapie, magne-
toterapie, unde scurte, ultrasunete, aplicaţii cu parafină), acces la cele 2 piscine, acces 
la cele 2 saune, sală de fitness. Persoanele care necesită tratament de specialitate, sunt 
rugate să se prezinte la consultaţia medicală cu documentele ce conţin informaţii cu 
privire la boala/bolile pe care doresc să le trateze (analize, radiografii, RMN, etc).Condiţii: 
intrare Duminica începând cu orele 14.00, ieşire Vinerea până la orele 12.00. 
Facilităţi copii: Hotelul nu dispune de paturi suplimentare. Copilul până la 7 ani benefici-
ază de gratuitate la cazare cu mic dejun. Copilul între 7- 14 ani cazat împreună cu părinţii 
achită „supliment copil”, conform griLei, beneficiind de masă (jumătate de porţie), dar 
fără a beneficia de proceduri terapeutice. Taxa de staţiune nu este inclusă în tarif (1% 
din prima noapte de cazare).

Pachet Tratament Balnear – 12 nopți – Check in Duminică
Prețuri recomandate în Lei/pachet/persoană

TIP CAMERA 05.01-29.04 
27.08-23.12 30.04-15.07 16.07-26.08

Dublă 1625,00 1740,00 1810,00
Dublă cu balcon 1805,00 1920,00 1990,00

Single 2165,00 2420,00 2510,00
Single cu balcon 2525,00 2780,00 2870,00

Apartament 2621,00 2800,00 3102,47
Supliment copil 451,11 480,00 500,00

Servicii incluse: 12 nopţi cazare cu pensiune completă (mic dejun bufet suedez, prânz 
şi cină - meniul ziLei), 3 proceduri/zi/persoană (de luni până vineri la recomandarea me-
dicului specialist dintre următoarele: aerosoli de grup, electroterapie, magnetoterapie, 
unde scurte, ultrasunete, aplicaţii cu parafină), acces la cele 2 piscine, acces la cele 2 
saune, sală de fitness. Persoanele care necesită tratament de specialitate, sunt rugate 
să se prezinte la consultaţia medicală cu documentele ce conţin informaţii cu privire la 
boala/bolile pe care doresc să le trateze (analize, radiografii, RMN,etc). Condiţie: intrare 
Duminica începând cu orele 14, ieşire Vinerea până la orele 12. 
Facilităţi copii: Copilul până la 7 ani beneficiază de gratuitate la cazare cu mic dejun. 
Copilul între 7 - 14 ani cazat împreună cu părinţii achită „supliment copil”, conform griLei, 
beneficiind de masă (jumătate de porţie), dar fără a beneficia de proceduri terapeutice. 
Hotelul nu dispune de paturi suplimentare. Taxa de staţiune nu este inclusă în tarif (1% 
din prima noapte de cazare).

Demipensiune
Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

TIP CAMERA 05.01-29.04 
27.08-23.12 30.04-15.07 16.07-26.08

Dublă 120,00 135,00 155,00
Dubla cu balcon 135,00 150,00 170,00

Single 177,00 203,00 230,00
Single cu balcon 207,00 233,00 260,00

Apartament 203,00 225,00 260,00
Supliment copil 32,00 40,00 45,00

Servicii incluse: cazare, mic dejun, cină meniul ziLei’’-meniu prestabilit, acces gratuit la 
cele 2 piscine, saune, sală fitness.
Facilităţi copii: 0-7 ani cazaţi împreună cu părinţii fără pat suplimentar beneficiază de 
gratuitate la cazare şi mic dejun, copiii cu vârsta cuprinsă între 7-14 ani, cazaţi împreună 
cu părinţii fără pat suplimentar achită conform tabelului şi beneficiază de jumătate de 
porţie la masă. Ziua hotelieră începe la ora 14.00 şi se termină la 12.00. Taxa de staţiune 
care reprezintă 1% din valoarea primei nopţi de cazare se va achita separat la recepţie.

Pensiune completă – 5 nopți – Check in Duminică
Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

TIP CAMERA 05.01-29.04 
27.08-23.12 30.04-15.07 16.07-26.08

Dublă 700,00 790,00 840,00
Dublă cu balcon 775,00 865,00 915,00

Single 950,00 1075,00 1145,00
Single cu balcon 1100,00 1225,00 1295,00

Apartament 1115,00 1230,00 1377,50
Supliment copil 180,00 200,00 210,00

Servicii incluse: 5 nopţi cazare mic dejun bufet, prânz şi cină meniul zilei, acces gratuit 
la cele 2 piscine, saune, sală fitness. Condiţii: intrare duminica începând cu orele14.00 şi 
ieşire vineri până la orele 12.00. 
Facilităţi copii: 0-7 ani cazaţi împreună cu părinţii fără pat suplimentar beneficiază de 
gratuitate la cazare şi mic dejun, copiii cu vârsta cuprinsă între 7-14 ani, cazaţi împreună 
cu părinţii fără pat suplimentar achită conform tabelului şi beneficiază de jumătate de 
porţie la masă. Ziua hotelieră începe la ora 14.00 şi se termină la 12.00. Taxa de staţiune 
care reprezintă 1% din valoarea primei nopţi de cazare se va achita separat la recepţie.
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PENSIUNEA PRAID
PRAID ***    

Dotări generale: parcare proprie -su-
pravegheată, curte cu spaţiu verde, 
foişoare, grătar, săli de conferinţă:1
Dotări camere: TV, baie cu duş, in-
ternet, telefon, bucătărie complet 
utilată. Camerele confort şi lux dis-
pun de aceleaşi dotări, diferenţa 
constă în faptul că cele de categoria 
confort sunt situate la mansardă. Du-
ble - 4 - camere cu pat matrimonial 
sau două paturi. Apartamente: 9 - 1 
apartament cu 2 locuri (cameră du-
blă cu pat matrimonial şi living); 2 
apartamente a câte 3 locuri (cameră 
dublă cu pat matrimonial şi living cu 
canapea extensibilă); 5 apartamente 

a câte 3 locuri (cameră dublă twin şi 
living cu canapea extensibilă); 1 apar-
tament cu 5 locuri (2 camere duble 
twin şi living cu canapea extensibilă). 
Triple: 7 - pat matrimonial sau 2 pa-
turi şi canapea extensibilă.

Odihnă

Prețuri în Lei/zi/persoană

Tip Cameră
05.01-15.06
01.09-22.12 16.06-31.08

Sejur 1-3 np Sejur minim 4 np Sejur 1-3 np Sejur minim 4 np

Dublă confort 64,06 54,21 78,85 68,99

Single confort 103,49 88,70 128,13 113,34

Apartament confort 73,92 64,06 88,70 78,85

Dublă lux 68,99 59,14 88,70 78,85

Single lux 113,34 98,56 147,84 128,13

Apartament lux 78,85 68,99 98,56 88,70
Servcii incluse: cazare.
Servicii opţionale: mic dejun 16,8 Lei/zi. 

Facilităţi copii: 0-3 ani gratuit fără pat suplimentar, 3-10 ani achită cu sau fără 
pat suplimentar 50% din tarif adult. Peste 10 ani sau adult suplimentar în apar-
tament achită 80% din tariful unui adult şi beneficiază de pat extra sau canapea.

HOTEL SOMEȘUL
SÂNGEORZ BĂI **   

Dotări generale: parcare proprie -200 
locuri. Săli de conferinţă: 1. 
Dotări camere: TV, baie cu duş, bal-
con. 
Număr total camere: 181 - 362 locuri 
de cazare; Duble: 181 - camere cu 
două paturi. 
Observaţii: accesul cu animale de 
companie este permis. 

Servicii: servicii cu plată acordate 
turiştilor: servicii telefonice, vânzări 
de mărfuri şi articole de strictă nece-
sitate, spălat, curăţat şi călcat îmbră-
căminte/ lenjerie. 
Servicii masă:se acordă în restau-
rantul Somes, categoria 2 stele.
Tratament: tratamente balneare: 
bază de tratament asigură trata-

mente complexe pentru: afecţiuni 
ale tubului digestiv (gastrite croni-
ce hipoacide şi hiperacide, ulcere 
gastrice şi duodenale, colite cronice 
nespecificate); afecţiuni hepato-bi-
liare (dischinezie biliară, colecistită 
cronică, hepatită cronică, pancreatită 
cronică); afecţiuni metabolice şi de 
nutriţie (diabetul zaharat, obezitate); 
afecţiuni asociate (respiratorii, reu-
matismale degenerative şi abarticu-
lare, cardiovasculare). Proceduri şi 
tratamente: cură internă cu apă mi-
nerală; instalaţii pentru aplicaţii calde 
de nămol şi parafină; aerosoli şi inha-
laţii; electro şi hidroterapie; mofete; 
săli de gimnastică medicală; masaj 

medical. Proceduri şi tratamente: 
cură internă cu apă minerală, insta-
laţii pentru parafină, aerosoli şi inha-
laţii, electro şi hidroterapie, mofete, 
săli de gimnastică medicală, masaj 
medical. Turiştii trebuie să prezinte la 
hotel dovada de asigurat (adeverinţă 
de la locul de muncă sau cupon de 
pensie) şi bilet de trimitere tip pen-
tru servicii medicale în sistemul asi-
gurărilor sociale de sănătate. În caz 
contrar, serviciile de tratament vor fi 
încasate la tarif maxim iar turistul va 
fi obligat să achite diferenţa. În cazul 
în care turiştii nu prezintă biletul de 
trimitere, valoarea tratamentului este 
de 20 Lei/zi/persoană.
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Odihnă
Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

TIP CAMERA 05.05-31.05 01.06-15.07 
01.09-15.10 15.07-31.08

Dublă (mic dejun) 58,65 67,85 70,15
Dublă (demipensiune) 74,75 83,95 86,25

Dublă (pensiune completă) 87,40 97,75 100,05
Single (mic dejun) 78,20 93,15 100,05

Single (demipensiune) 94,30 109,25 146,05
Single (pensiune completă) 106,95 123,05 129,95

Servicii incluse: cazare cu mic dejun/demipensiune/pensiune completă meniu fix.
Facilităţi copii: 0-10 ani gratuit fără pat. Patul suplimentar pentru copii 0 - 10 ani 28,75 
Lei/zi fără masă inclusă.

Tratament – sejur minim 5 nopți
Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

TIP CAMERA 05.05-31.05 01.06-15.07 
01.09-15.10 15.07-31.08

Dublă (demipensiune + 
tratament) 86,25 96,60 98,90

Dublă (pensiune completă + 
tratament) 100,05 109,25 111,55

Single (demipensiune + 
tratament) 105,05 121,90 128,80

Single (pensiune completă + 
tratament) 119,60 134,55 141,45

Servicii incluse: cazare cu demipensiune /pensiune completă meniu fix şi tratament 
(3 proceduri/zi). 
Pachetele cu tratament se valorifică doar în baza unui bilet de trimitere pentru servicii 
medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, cu precizarea numărului de con-
tract cu CAS şi dovada de asigurat (adeverinţă de la locul de muncă sau cupon de pen-
sie). În cazul în care turiştii nu prezintă biletul de trimitere, valoarea tratamentului este 
de 20 Lei/zi/persoană. Tratamentul balnear include 1 consultaţie iniţială, 1 consultaţie 
finală şi un număr de proceduri pe zi conform pachetului, cu excepţia duminicilor şi a 
sărbătorilor legale.
Facilităţi copii: 0-10 ani gratuit fără pat. Patul suplimentar pentru copii 0 - 10 ani 28,75 
Lei/zi fără masă inclusă.

Pachet seniori activi
Prețuri recomandate în Lei/pachet/persoană

TIP CAMERA 05.05-31.05 01.06-15.07 
01.09-15.10 15.07-31.08

Dublă (7 nopți) 616,00 657,80 664,40
Single (7 nopți) 727,90 827,20 864,60
Dublă (10 nopți) 861,30 920,70 930,60
Single (10 nopți) 755,30 1162,70 1216,60
Dublă (12 nopți) 1009,80 1080,20 1092,30
Single (12 nopți) 1234,20 1370,60 1435,50

Servicii incluse: 7/10/12 nopţi cazare cu pensiune completă meniu fix şi tratament 
18/24/30 proceduri. 
Turiştii sosiţi la tratament trebuie să se prezinte la medicul din hotel cu dovada de asigu-
rat (adeverinţă de la locul de muncă sau cupon de pensie, etc) şi bilet de trimitere pentru 
serviciile clinice/ bilet de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate. În 
caz contrar vor achita la recepţie diferenţa valorii serviciilor medicale.

HOTEL APOLLO WELLNESS CLUB
SÂNGEORGIU DE MUREȘ  *** / ****     

Dotări generale: restaurant 150 lo-
curi, parcare proprie 300 locuri, acces 
persoane cu dizabilităţi, internet, te-
rasă, ştrand, o sală de conferinţa de 
150 locuri dotată cu: 2 videoproiec-
toare, 2 ecrane de proiecţie, instalaţie 
de sonorizare cu microfoane fixe şi 

un microfon mobil. 
Dotări camere: aer condiţionat, TV 
LCD, minibar, seif, baie cu duş hidro-
masaj, internet WI-FI, uscător de păr, 
telefon. 
Număr total camere: 35 din care 28 
duble - dintre care 18 camere cu două 

paturi şi 10 camere cu pat dublu, 1 
apartament Executive, apartamentul 
este compus din living cu masă de 
birou, televizor şi dormitory, 6 apar-
tamente junior: apartamentele junior 
dispun de jacuzzi. 
Observaţii: accesul cu animale de 
companie este strict interzis. 
Servicii masă: se acordă în restau-
rantul propriu. În restaurantul Apollo 
nu se serveşte carne de porc, băuturi 
alcoolice şi nu se fumează. 
Facilităţi copii: (în cameră cu 2 
adulţi): Copiii în vârstă de până la 5 
ani, beneficiază de gratuitate la caza-
re şi mic dejun, fără pat suplimentar 
asigurat, 5-12 ani achită 46 Lei/zi fără 
pat suplimentar. Tariful pentru pat su-
plimentar este de 80,50 Lei/zi şi este 
obligatoriu pentru copii peste 12 ani. 
Fitness/Wellness/Sport:piscină 
în aer liber - ștrand şi bazin cu apă 
sărată, piscină acoperită - și bazin 
cu apă sărată, SPA, bază tratament, 
teren tenis, sală fitness, saună usca-

tă, umedă, infrasaună, cameră rece, 
hammam, jacuzzi cu jocuri de lumini, 
cabinete de masaj, solarium, servi-
cii de estetică, sală de gimnastică, 
aquagym, Kids club, bază sportivă: 
teren de fotbal cu iarbă artificială cu 
nocturnă, cu dimensiunile de 65 x 45 
m, terenuri de tenis de câmp şi de 
baschet. 
Tratament: Consultaţie medicală, 
baie cu apă sărată, împachetări cu 
nămol, electroterapie, hidroterapie, 
aerosoli, kinetoterapie, masaj, re-
flexoterapie, duş scoţian, duş sub-
acval, ultrasunet, magnetoterapie. 
Turiştii trebuie să prezinte la hotel 
dovada de asigurat (adeverinţă de 
la locul de muncă sau cupon de 
pensie) şi bilet de trimitere tip pen-
tru servicii medicale în sistemul asi-
gurărilor sociale de sănătate. În caz 
contrar, serviciile de tratament vor 
fi încasate la tarif de turist neasigu-
rat iar turistul va fi obligat să achite 
diferenţa la recepţie. 
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Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

TIP CAMERĂ

05.01-14.06
15.09-22.12 15.06-14.09

Duminică 
- Joi

Vineri - 
Sâmbătă

Duminică 
- Joi

Vineri - 
Sâmbătă

Single 4*cu mic dejun 241,50 276,00 264,50 310,50
Dubla 4* cu mic dejun 166,75 166,75 184,00 195,50
Junior suite 4* cu mic 

dejun 201,25 201,25 224,25 235,75

Apartament executive 
4* cu mic dejun 253,00 253,00 281,75 310,50

Single 3* cu mic dejun 184,00 184,00 207,00 241,50
Dubla 3* cu mic dejun 138,00 138,00 149,50 161,00
Tripla  3* cu mic dejun 118,83 118,83 134,16 149,50
Apartament 3* cu mic 

dejun 166,75 166,75 184,00 201,25

Servicii incluse: cazare cu mic dejun bufet, acces la centrul SPA (între orele 8-22) - pis-
cine, saune, sală de fitness sau ştrand (în sezon).
Facilităţi copii: 0-5 ani beneficiază de gratuitate la cazare, 5-12 ani achită 57,50 Lei/
zi pentru cazarea în cameră cu părinţii şi mic dejun şi acces la centrul SPA şi ştrand, 
iar pentru patul suplimentar copii cu vârsta peste 5-18 ani vor achita 80,50 Lei/zi şi vor 
beneficia de mic dejun şi acces la centrul SPA şi ştrand.
Accesul cu animale de companie este strict interzis.

Pachete cu demipensiune
Prețuri recomandate în Lei/pachet/persoană

TIP CAMERĂ 05.01-14.06
15.09-23.12 15.06-14.09

Pachet 3 nopți
Dublă standard 4* 585,00 630,00

Single 4* 750,00 840,00
Junior suite 4* 675,00 735,00

Dublă standard 3* 525,00 720,00
Single 3* 630,00 690,00

Pachet 5 nopți
Dublă standard 4* 900,00 1000,00

Single 4* 1200,00 1300,00
Junior suite 4* 1100,00 1175,00

Dublă standard 3* 800,00 850,00
Single 3* 1000,00 1100,00

Pachete cu demipensiune
Prețuri recomandate în Lei/pachet/persoană

Pachet 7 nopți
Dublă standard 4* 1225,00 1365,00

Single 4* 1610,00 1750,00
Junior suite 4* 1505,00 1610,00

Dublă standard 3* 1085,00 1155,00
Single 3* 1330,00 1470,00

Pachet 10 nopți
Dublă standard 4* 1600,00 1800,00

Single 4* 2200,00 2400,00
Junior suite 4* 2000,00 2200,00

Dublă standard 3* 1450,00 1500,00
Single 3* 1800,00 2000,00

Pachet 12 nopți
Dublă standard 4* 1800,00 2040,00

Single 4* 2520,00 2760,00
Junior suite 4* 2280,00 2580,00

Dublă standard 3* 1680,00 1740,00
Single 3* 2100,00 2340,00

Servicii incluse: cazare cu mic dejun bufet, buget de masă de 50 Lei/zi/persoană, acces 
nelimitat la centrul SPA şi ştrand (în sezon).
Servicii opţionale: tratament 3 proceduri balneo 80 Lei/zi/persoană. Procedurile se pre-
scriu la recomandarea medicului specialist de luni până vineri. 
Facilităţi copii: 0-5 ani beneficiază de gratuitate la cazare, 5-12 ani achită 50 Lei/zi pen-
tru cazarea în cameră cu părinţii şi mic dejun şi acces la centrul SPA + ştrand iar pentru 
patul suplimentar copii cu vârsta între 5-12 ani vor achita 70 Lei/zi şi vor beneficia de 
mic dejun şi acces la centrul SPA şi ştrand. Peste 12 ani achită 120 Lei cazare, mic dejun, 
buget masă şi acces SPA.
Accesul cu animale de companie este strict interzis.
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HOTEL TELEFERIC
POIANA BRAȘOV   ****     

Poziţionat la baza pârtiei principale, 
lângă telecabină, hotelul a fost denu-
mit ”Teleferic ’’. 
A fost închis timp de 20 de ani, până 
în anul 2012  astfel vechea clădire a 
fost readusă la viaţă, în urma unor 
transformări radicale şi adaptări pen-
tru secolul 21. S-a născut Teleferic 
Grand Hotel dornic să încânte din 
nou turiştii.
Situat lângă pârtia de schi are în 
dotare 127 camere şi apartamente, 
260 locuri de cazare, 172 locuri de 
parcare gratuite, 2 restaurante de 
260 de locuri, 2 café baruri, 1 salon 
Cigar, club de noapte Arena, 4 săli de 
conferinţă, SPA, salon înfrumuseţare, 
piscine, saune, loc de joacă pentru 
copii - grădiniţă, home cinema, inter-
net gratuit.
Săli de conferinţă: 4 - Teleferic Grand 
Hotel vă pune la dispoziţie 4 săli de 
conferinţă, special amenajate și echi-
pate pentru organizarea cu succes a 
oricărui tip de eveniment: conferinţe, 
congrese, programe de team buil-
ding, prezentări, workshopuri, recep-
ţii, dineuri. O sală pentru petreceri, 
Brașovia Ballroom cu o capacitate 
de 215 locuri (în aranjament teatru) 
şi trei săli de evenimente, Poiana 22 

locuri, Cetăţuia 33 locuri, Postăvaru 
32 locuri, ce beneficiază de lumină 
naturală, echipamente moderne au-
dio video, izolaţie fonică, internet de 
mare viteză, au fost proiectate pentru 
a întregi gama variată de facilităţi pe 
care hotelul vi le pune la dispoziţie 
Dotări camere: aer condiţionat, TV, 
minibar, seif, baie cu cadă, baie cu 
duş, balcon, internet -GRATUIT, us-
cător de păr -, acces persoane cu 
dezabilitati, halate de baie şi papuci. 
Număr total camere: 127 Single: 4 
- 4 CAMERE SINGLE - 19 mp. echi-
pate cu TV, birou, minibar, conexiune 
wireless gratuită la internet, control 
individual al temperaturii în cameră, 
telefon şi seif. Camera de baie este 
dotată cu cadă sau cabină de duș, 
uscător de păr, oglindă pentru cos-
metică, halat de baie şi papuci, Duble: 
57 - 47 CAMERE DUBLE STANDRAD 
- 23 mp, dotate cu birou de lucru, TV, 
minibar, conexiune internet wireless 
gratuită, control individual al tempe-
raturii, baie cu cadă sau cabină de 
duş, uscător de păr, oglindă pentru 
cosmetică, halat de baie şi papuci. 
Se poate opta pentru pat matrimo-
nial sau paturi separate.Majoritatea 
camerelor au balcon cu spaţiu pentru 

relaxare, scaune şi măsuţă 10 CAME-
RE DUBLE SUPERIOARE - 31 mp, Se 
poate opta pentru pat matrimonial 
sau paturi separate, camera bene-
ficiind de următoarele dotări: birou, 
TV, telefon, seif, minibar, conexiune 
wireless la internet gratuită şi control 
individual al temperaturii în cameră.
Camera de baie are cadă sau cabină 
de duş, uscător de păr, oglindă pentru 
cosmetică, halat de baie, papuci şi o 
atmosferă de relaxare minunată.Bal-
conul spaţioasei camere oferă o ima-
gine montană de vis. Apartmente ju-
nior: 61 - 55 APARTAMENTE JUNIOR 
- 38 mp, oferă o zonă de relaxare cu 
canapea extensibilă de 140 cm, birou 
de lucru, minibar, TV şi conexiune la 
internet wireless gratuită. Păturile din 
dotarea camerelor, matrimonial sau 
twin, dispun de saltele speciale ce 
conferă odihna perfectă. Un al doilea 
televizor poate fi furnizat la cerere, în 
zona de relaxare. Există două camere 
de baie, una dotată cu cadă, cabină 
de duș și lavoar, cea de-a doua cu vas 
de toaletă cu funcţie dublă (funcţie 
de bideu) și lavoar. Încălzirea în par-
doseală, uscătorul de păr, oglindă 
pentru cosmetică, halatul și papucii 
sunt doar câteva dintre elementele 
care definesc rafinamentul acestor 
camere. 6 APARTAMENTE JUNIOR 
PREMIUN - 42 mp, oferă o zonă de 
relaxare cu canapea extensibilă de 
140 cm, birou de lucru, minibar, TV şi 
conexiune wireless gratuită la inter-
net. Păturile din dotarea camerelor, 
de tip matrimonial, dispun de saltele 
speciale ce conferă odihna perfectă. 
Un al doilea televizor poate fi furnizat 
la cerere, în zona de relaxare. Există 
două camere de baie, una dotată cu 
cadă, cabină de duș și lavoar, cea 
de-a doua cu vas de toaletă cu func-
ţie dublă (funcţie de bideu) și lavoar. 
Încălzirea în pardoseală, uscătorul de 
păr, oglinda pentru cosmetică, hala-
tul și papucii sunt doar câteva dintre 
elementele care definesc rafinamen-
tul acestor camere. Apartamente: 3 
- 3 APARTAMENTE DELUXE - 60 mp, 
apartamentele Deluxe dispun de un 
dormitor separat. Picturile originale 
suprind plăcut şi întregesc atmosfera 
de eleganţă a unui hotel de munte, 
fără vârstă, care se adresează spi-
ritului. Confortul este subliniat prin 
cameră spaţioasă de baie, alături de 
toaleta de serviciu. Toate facilităţile 
sunt oferite la nivel superior: TV, mi-
nibar, conexiune wireless la internet 
gratuită, control individual al tempe-
raturii, împreună cu un serviciu impe-
cabil pentru orice nevoi sau cerinţe.
Servicii masă: Restaurant 4 Anotim-
puri, cu o capacitate de 180 locuri 

este locul ideal pentru a vă începe 
ziua. De îndată ce păşiţi pragul re-
staurantului, pentru un mic dejun 
savuros, veţi fi întâmpinat de arome 
de pâine prospăta şi cafea delicioa-
să. Proaspete şi atent selecţionate, 
preparatele noastre din bufetul de 
mic dejun, vă oferă energie indiferent 
dacă vă pregătiţi pentru o zi la ski, o 
plimbare relaxantă sau o întâlnire de 
afaceri. 
Meniul „a la carte” vă oferă o selecţie 
de mâncăruri româneşti, austriece şi 
internaţionale pentru prânz sau cină, 
servite în cadrul tipic al unui elegant 
hotel de munte. În zilele însorite pu-
teţi opta pentru terasă, cu o privelişte 
superbă, în timp ce echipa noastră 
de bucătari pregăteşte preparatele 
delicioase chiar în mijlocul restau-
rantului.
Facilităţi copii: Grădiniţă cu echipă 
care se va ocupa să asigure distrac-
ţia copiilor dumneavoastră, încântân-
du-i cu un program variat şi amuzant 
într-un mediu natural. Programele 
noastre, ce includ şedinţe de pictură, 
desen, muzică şi dans, sunt maniera 
cea mai adecvată de dezvoltare ar-
monioasă şi de crearea prieteniilor 
între copii.
Fitness/Wellness/Sport: piscină în 
aer liber, piscină acoperită, biciclete, 
centru Spa, unde îmbinăm armonia 
corpului, minţii şi sufletului. Echipa 
de terapeuţi vă invită la delectare şi 
răsfăţ, într-un cadru elegant şi primi-
tor. Masajele speciale, sauna uscată, 
sauna umedă (hammam-ul), sauna 
infraroşu, sală de relaxare, conferă o 
perspectivă deosebită asupra pădurii 
de brazi. Piscina interioară şi jacuzzi-
ul exterior încălzit, sala de fitness şi 
Spa Bar-ul, sunt elemente ce între-
gesc conceptul Teleferic Grand Hotel. 
Distracţie: Club de noapte Arena, 
2 café baruri, 1 salon Cigar, home ci-
nema cu înaltă performanţă oferită 
de echipamentul existent în sala de 
cinema a hotelului, scaunele con-
fortabile, rezoluţia înaltă a ecranului, 
sistemul audio de ultimă generaţie şi 
amenajările din interior, pot fi motive-
le pentru care veţi dori să urmăriţi un 
film bun, un meci de fotbal, o cursă 
de Formula 1 sau Moto GP, un con-
cert de calitate sau să vă delectaţi cu 
jocul preferat utilizând consola X Box 
ataşată sistemului.
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Prețuri recomandate în Euro/zi/persoană

TIP CAMERĂ 05.01-28.02
21.12-30.12

Single 108,90
Dublă 65,45

Dublă SUPERIOARĂ 76,45
Apartament JUNIOR 98,45

Apartament JUNIOR PREMIUM 125,95
Apartament DELUXE 147,95

Servicii incluse: cazare cu mic dejun bufet, piscină, saună, parcare în limita locurilor 
disponibile, internet şi taxă hotelieră.
Servicii opţionale: prânz sau cină (masă fişă cont) 22 Euro /adult şi copil peste 16 ani 
şi 11 Euro /copil sub 16 ani.
Facilităţi copii în cameră cu 1 adult:
- 1 copil 0-6 ani - tarif în regim SGL
- 1 copil 6-16 ani - tarif adult
- 1 copil peste 16 ani - tarif adult 
- 2 copii 0-6 ani - tarif în regim SGL 
- 2 copii 6-16 ani - un copil tarif adult al doilea copil 11 Euro
- 2 copii peste 16 ani - un copil tarif adult al doilea copil 22 Euro
- 1 copil 0-6 ani şi 1 copil 6-16 ani - tarif în regim SGL şi 11 Euro
- 1 copil 0-6 ani şi 1 copil peste 16 ani - tarif în regim SGL şi 22 Euro
- 1 copil 6-16 ani şi 1 copil peste 16 ani - un copil tarif adult al doilea copil 22 Euro
Facilităţi copii în cameră cu 2 adulţi:
- copii 0-6 ani - gratuit
- copii 6-16 ani - 11 Euro/copil/noapte nu în camere duble
- copii peste 16 ani - 22 Euro/copil/noapte nu în camere duble 

Prețuri recomandate în Euro/zi/persoană

TIP CAMERĂ 05.01-28.02
21.12-30.12

Dublă ÎN REGIM SINGLE 119,90
Dublă superioară ÎN REGIM SINGLE 141,90

Apartament Junior ÎN REGIM SINGLE 185,90
Apartament Junior Premium ÎN REGIM 

SINGLE 240,90

Apartament Deluxe ÎN REGIM SINGLE 284,90
Servicii incluse: cazare cu mic dejun bufet, piscină, saună, parcare în limita locurilor 
disponibile, internet şi taxă hotelieră.
Servicii opţionale: prânz sau cină (masă fişă cont) 22 Euro /adult şi copil peste 16 ani 
şi 11 Euro /copil sub 16 ani.
Facilităţi copii în cameră cu 1 adult:
- 1 copil 0-6 ani - tarif în regim SGL
- 1 copil 6-16 ani - tarif adult
- 1 copil peste 16 ani - tarif adult 
- 2 copii 0-6 ani - tarif în regim SGL 
- 2 copii 6-16 ani - un copil tarif adult al doilea copil 11 Euro
- 2 copii peste 16 ani - un copil tarif adult al doilea copil 22 Euro
- 1 copil 0-6 ani şi 1 copil 6-16 ani - tarif în regim SGL şi 11 Euro
- 1 copil 0-6 ani şi 1 copil peste 16 ani - tarif în regim SGL şi 22 Euro
- 1 copil 6-16 ani şi 1 copil peste 16 ani - un copil tarif adult al doilea copil 22 Euro

Prețuri recomandate în Euro/zi/persoană

TIP CAMERĂ
01.03-30.06

Duminică - Joi Vineri - Sâmbătă
Single 66,00 77,00
Dublă 38,50  44,00 

Dublă SUPERIOARĂ 49,50  55,00 
Apartament JUNIOR 71,50  77,00 

Apartament JUNIOR PREMIUM 93,50  99,00 
Apartament  DELUXE  115,50 121,00 

Servicii incluse: cazare cu mic dejun bufet, piscină, saună, parcare în limita locurilor 
disponibile, internet şi taxă hotelieră.
Servicii opţionale: prânz sau cină (masă fişă cont) 22 Euro /adult şi copil peste 16 ani 
şi 11 Euro /copil sub 16 ani.
Facilităţi copii în cameră cu 1 adult:
- 1 copil 0-6 ani - tarif în regim SGL
- 1 copil 6-16 ani - tarif adult
- 1 copil peste 16 ani - tarif adult 
- 2 copii 0-6 ani - tarif în regim SGL 
- 2 copii 6-16 ani - un copil tarif adult al doilea copil 11 Euro
- 2 copii peste 16 ani - un copil tarif adult al doilea copil 22 Euro
- 1 copil 0-6 ani şi 1 copil 6-16 ani - tarif în regim SGL şi 11 Euro
- 1 copil 0-6 ani şi 1 copil peste 16 ani - tarif în regim SGL şi 22 Euro
- 1 copil 6-16 ani şi 1 copil peste 16 ani - un copil tarif adult al doilea copil 22 Euro
Facilităţi copii în cameră cu 2 adulţi:
- copii 0-6 ani - gratuit
- copii 6-16 ani - 11 Euro/copil/noapte nu în camere duble
- copii peste 16 ani - 22 Euro/copil/noapte nu în camere duble

Prețuri recomandate în Euro/zi/persoană

TIP CAMERĂ
01.03-30.06

Duminică - Joi Vineri - Sâmbătă
Dublă ÎN REGIM SINGLE 66,00 77,00 

Dublă superioară  
ÎN REGIM SINGLE 88,00 99,00

Apartament Junior  
ÎN REGIM SINGLE 132,00 143,00 

Apartament Junior Premium 
ÎN REGIM SINGLE 176,00  187,00

Apartament Deluxe  
ÎN REGIM SINGLE  220,00  231,00

Servicii incluse: cazare cu mic dejun bufet, piscină, saună, parcare în limita locurilor 
disponibile, internet şi taxă hotelieră.
Servicii opţionale: prânz sau cină (masă fişă cont) 22 Euro /adult şi copil peste 16 ani 
şi 11 Euro /copil sub 16 ani.
Facilităţi copii în cameră cu 1 adult:
- 1 copil 0-6 ani - tarif în regim SGL
- 1 copil 6-16 ani - tarif adult
- 1 copil peste 16 ani - tarif adult 
- 2 copii 0-6 ani - tarif în regim SGL 
- 2 copii 6-16 ani - un copil tarif adult al doilea copil 11 Euro
- 2 copii peste 16 ani - un copil tarif adult al doilea copil 22 Euro
- 1 copil 0-6 ani şi 1 copil 6-16 ani - tarif în regim SGL şi 11 Euro
- 1 copil 0-6 ani şi 1 copil peste 16 ani - tarif în regim SGL şi 22 Euro
- 1 copil 6-16 ani şi 1 copil peste 16 ani - un copil tarif adult al doilea copil 22 Euro
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Prețuri recomandate în Euro/zi/persoană

TIP CAMERĂ
01.07-31.08

Duminică - Joi Vineri - Sâmbătă
Single 71,50 82,50
Dublă 44,00 49,50

Dublă SUPERIOARĂ 55,00 66,00
Apartament JUNIOR 77,00 88,00

Apartament JUNIOR PREMIUM 99,00 110,00
Apartament DELUXE 121,00 132,00

Servicii incluse: cazare cu mic dejun bufet, piscină, saună, parcare în limita locurilor 
disponibile, internet şi taxă hotelieră.
Servicii opţionale: prânz sau cină (masă fişă cont) 22 Euro /adult şi copil peste 16 ani 
şi 11 Euro /copil sub 16 ani.
Facilităţi copii în cameră cu 1 adult:
- 1 copil 0-6 ani - tarif în regim SGL
- 1 copil 6-16 ani - tarif adult
- 1 copil peste 16 ani - tarif adult 
- 2 copii 0-6 ani - tarif în regim SGL 
- 2 copii 6-16 ani - un copil tarif adult al doilea copil 11 Euro
- 2 copii peste 16 ani - un copil tarif adult al doilea copil 22 Euro
- 1 copil 0-6 ani şi 1 copil 6-16 ani - tarif în regim SGL şi 11 Euro
- 1 copil 0-6 ani şi 1 copil peste 16 ani - tarif în regim SGL şi 22 Euro
- 1 copil 6-16 ani şi 1 copil peste 16 ani - un copil tarif adult al doilea copil 22 Euro
Facilităţi copii în cameră cu 2 adulţi:
- copii 0-6 ani - gratuit
- copii 6-16 ani - 11 Euro/copil/noapte nu în camere duble
- copii peste 16 ani - 22 Euro/copil/noapte nu în camere duble

Prețuri recomandate în Euro/zi/persoană

TIP CAMERĂ
01.07-31.08

Duminică - Joi Vineri - Sâmbătă
Dublă ÎN REGIM SINGLE 77,00 88,00

Dublă superioara  
ÎN REGIM SINGLE 99,00 121,00

Apartament Junior  
ÎN REGIM SINGLE 143,00 165,00

Apartament Junior Premium 
ÎN REGIM SINGLE 187,00 209,00

Apartament Deluxe  
ÎN REGIM SINGLE 231,00 253,00

Servicii incluse: cazare cu mic dejun bufet, piscină, saună, parcare în limita locurilor 
disponibile, internet şi taxă hotelieră.
Servicii opţionale: prânz sau cină (masă fişă cont) 22 Euro /adult şi copil peste 16 ani 
şi 11 Euro /copil sub 16 ani.
Facilităţi copii în cameră cu 1 adult:
- 1 copil 0-6 ani - tarif în regim SGL
- 1 copil 6-16 ani - tarif adult
- 1 copil peste 16 ani - tarif adult 
- 2 copii 0-6 ani - tarif în regim SGL 
- 2 copii 6-16 ani - un copil tarif adult al doilea copil 11 Euro
- 2 copii peste 16 ani - un copil tarif adult al doilea copil 22 Euro
- 1 copil 0-6 ani şi 1 copil 6-16 ani - tarif în regim SGL şi 11 Euro
- 1 copil 0-6 ani şi 1 copil peste 16 ani - tarif în regim SGL şi 22 Euro
- 1 copil 6-16 ani şi 1 copil peste 16 ani - un copil tarif adult al doilea copil 22 Euro

Prețuri recomandate în Euro/zi/persoană

TIP CAMERĂ
01.09-21.12

Duminică - Joi Vineri - Sâmbătă
Single 66,00 77,00 
Dublă 41,25 46,75 

Dublă SUPERIOARĂ 52,25 57,75 
Apartament JUNIOR 74,25 79,75 

Apartament JUNIOR PREMIUM 96,25 101,75 
Apartament DELUXE  118,25 123,75 

Servicii incluse: cazare cu mic dejun bufet, piscină, saună, parcare în limita locurilor 
disponibile, internet şi taxă hotelieră.
Servicii opţionale: prânz sau cină (masă fişă cont) 22 Euro /adult şi copil peste 16 ani 
şi 11 Euro /copil sub 16 ani.
Facilităţi copii în cameră cu 1 adult:
- 1 copil 0-6 ani - tarif în regim SGL
- 1 copil 6-16 ani - tarif adult
- 1 copil peste 16 ani - tarif adult 
- 2 copii 0-6 ani - tarif în regim SGL 
- 2 copii 6-16 ani - un copil tarif adult al doilea copil 11 Euro
- 2 copii peste 16 ani - un copil tarif adult al doilea copil 22 Euro
- 1 copil 0-6 ani şi 1 copil 6-16 ani - tarif în regim SGL şi 11 Euro
- 1 copil 0-6 ani şi 1 copil peste 16 ani - tarif în regim SGL şi 22 Euro
- 1 copil 6-16 ani şi 1 copil peste 16 ani - un copil tarif adult al doilea copil 22 Euro
Facilităţi copii în cameră cu 2 adulţi:
- copii 0-6 ani - gratuit
- copii 6-16 ani - 11 Euro/copil/noapte nu în camere duble
- copii peste 16 ani - 22 Euro/copil/noapte nu în camere duble

Prețuri recomandate în Euro/zi/persoană

TIP CAMERĂ
01.09- 20.12

Duminică - Joi Vineri - Sâmbătă
Dubla ÎN REGIM SINGLE 71,50 82,50 

Dubla superioara  
ÎN REGIM SINGLE 93,50 104,50

Apartament Junior  
ÎN REGIM SINGLE 137,50 148,50 

Apartament Junior Premium 
ÎN REGIM SINGLE 181,50 192,50

Apartament Deluxe  
ÎN REGIM SINGLE 225,50 236,50

Servicii incluse: cazare cu mic dejun bufet, piscină, saună, parcare în limita locurilor 
disponibile, internet şi taxă hotelieră.
Servicii opţionale: prânz sau cină (masă fişă cont) 22 Euro /adult şi copil peste 16 ani 
şi 11 Euro /copil sub 16 ani.
Facilităţi copii în cameră cu 1 adult:
- 1 copil 0-6 ani - tarif în regim SGL
- 1 copil 6-16 ani - tarif adult
- 1 copil peste 16 ani - tarif adult 
- 2 copii 0-6 ani - tarif în regim SGL 
- 2 copii 6-16 ani - un copil tarif adult al doilea copil 11 Euro
- 2 copii peste 16 ani - un copil tarif adult al doilea copil 22 Euro
- 1 copil 0-6 ani şi 1 copil 6-16 ani - tarif în regim SGL şi 11 Euro
- 1 copil 0-6 ani şi 1 copil peste 16 ani - tarif în regim SGL şi 22 Euro
- 1 copil 6-16 ani şi 1 copil peste 16 ani - un copil tarif adult al doilea copil 22 Euro
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HOTEL RIZZO BOUTIQUE
POIANA BRAȘOV ****     

Dotări generale: restaurant, parca-
re proprie -gratuita, internet. Săli de 
conferinţă: 4 - complet utilate şi care 
oferă posibilităţi diverse pentru orga-
nizarea convenţiilor, conferinţelor sau 
a evenimentelor de familie, inclusiv o 
sală care poate găzdui până la 120 de 
persoane şi servicii de catering. 
Dotări camere: TV -LCD, seif, baie cu 
cadă, internet. 
Număr total camere: 62. Duble: 54, 
Apartamente: 8 - Apartamentul este 

comus din dormitor, living cu cana-
pea extensibilă, bucătărie şi bar. 
Servicii masă: se acordă în unitatea 
restaurant Rizzo, categoria 4* care 
include o sală de mese elegantă cu 
vedere spre o frumoasă pădure de 
brad. O bucătărie modernă de înaltă 
calitate permite satisfacerea unei va-
rietatati de gusturi. 
Fitness/Wellness/Sport: piscină 
acoperită - încălzită, SPA - saună, ma-
saj, jacuzzi

Prețuri recomandate în Euro/zi/persoană

TIP CAMERĂ
21.02-15.03

1-3 nopți Minim 4 nopți
Dublă 35,20 33,00

Apartament 51,70 48,40
Single 64,90 61,60

Servicii incluse: cazare cu mic dejun, acces gratuit la saună, piscină, jacuzzi, internet 
wireless, parcare, taxă salvamont şi taxă locală.
Servicii opţionale: masă fişă cont prânz sau cină 11 Euro/zi/adult şi copil peste 12 ani 
şi 5,50 Euro/zi/copil sub 12 ani
Facilităţi copii:
- copiii 0-6 ani beneficiază de gratuitate în pat cu părinţii sau achită pat suplimentar 22 
Euro/zi
- 6-12 ani achită 8,80 Euro/noapte şi dorm în acelaşi pat cu părinţii, sau achită 22 Euro/
noapte şi au pat suplimentar asigurat.
- copil peste 12 ani sau al 3-lea adult în apartament achită 27,50 Euro/noapte.

Prețuri recomandate în Euro/zi/persoană

TIP CAMERĂ
16.03-30.06

1-3 nopți Minim 4 nopți
Dublă 30,25 28,60

Apartament 46,75 44,00
Single 56,10 52,80

Servicii incluse: cazare cu mic dejun, acces gratuit la saună, piscină, jacuzzi, internet 
wireless, parcare, taxă salvamont şi taxă locală.
Servicii opţionale: masă fişă cont prânz sau cină 11 Euro/zi/adult şi copil peste 12 ani 
şi 5.50 Euro/zi/copil sub 12 ani
Facilităţi copii:
- copiii 0-6 ani beneficiază de gratuitate în pat cu părinţii sau achită pat suplimentar 22 
Euro/zi
- 6-12 ani achită 8,80 Euro/noapte şi dorm în acelaşi pat cu părinţii, sau achită 22 Euro/
noapte şi au pat suplimentar asigurat.
- copil peste 12 ani sau al 3-lea adult în apartament achită 27,50 Euro/noapte.

Prețuri recomandate în Euro/zi/persoană

TIP CAMERĂ
01.07-15.12

1-3 nopți Minim 4 nopți
Dublă 32,45 30,80

Apartament 48,95 46,20
Single 60,50 57,80

Servicii incluse: cazare cu mic dejun, acces gratuit la saună, piscină, jacuzzi, internet 
wireless, parcare, taxă salvamont şi taxă locală.
Servicii opţionale: masă fişă cont prânz sau cină 11 Euro/zi/adult şi copil peste 12 ani 
şi 5.50 Euro/zi/copil sub 12 ani
Facilităţi copii:
- copiii 0-6 ani beneficiază de gratuitate în pat cu părinţii sau achită pat suplimentar 22 
Euro/zi
- 6-12 ani achită 8,80 Euro/noapte şi dorm în acelaşi pat cu părinţii, sau achită 22 Euro/
noapte şi au pat suplimentar asigurat.
- copil peste 12 ani sau al 3-lea adult în apartament achită 27,50 Euro/noapte.

Prețuri recomandate în Euro/zi/persoană
TIP CAMERĂ 03.01-20.02

Dublă 38,50
Apartament 63,25

Single 74,80
Servicii incluse: cazare cu mic dejun, acces gratuit la saună, piscină, jacuzzi, internet 
wireless, parcare, taxă salvamont şi taxă locală.
Servicii opţionale: masă fişă cont prânz sau cină 11 Euro/zi/adult şi copil peste 12 ani 
şi 5.50 Euro/zi/copil sub 12 ani
Facilităţi copii:
- copiii 0-6 ani beneficiază de gratuitate în pat cu părinţii sau achită pat suplimentar 22 
Euro/zi
- 6-12 ani achită 8,80 Euro/noapte şi dorm în acelaşi pat cu părinţii, sau achită 22 Euro/
noapte şi au pat suplimentar asigurat.
- copil peste 12 ani sau al 3-lea adult în apartament achită 27,50 Euro/noapte.
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HOTEL ALPIN / APART HOTEL ALPIN
POIANA BRAȘOV   ****      

Dotări generale: restaurant  Tosca 200 
locuri şi decorat în stil clasic, A Propos, 
Forest Lounge, parcare proprie, acces 
persoane cu dizabilităţi, loc de joacă 
pentru copii -in interiorul hotelului şi 
în grădină, internet,terasă exterioară, 
magazin, garderobă schi, club bar, 
schimb valutar, concert de pian zilnic 
în Athrium Lounge, Hotel Alpin vă aş-
teaptă cu 41 de spaţii special amena-
jate pentru acomodarea optimă a unui 
număr cuprins între 10 şi 500 de per-
soane (aranjament teatru). Toate sălile 
de conferinţe pun la dispoziţie Internet 
gratuit prin cablu și wireless. Sălile au 
fost gândite şi echipate ca să ofere 
toate condiţiile necesare organizării 
cu succes a oricărui tip de eveniment 
: conferinţe, prezentări, workshop-uri, 
simpozioane, seminarii, programe de 
team building , şcolarizări, evenimente 
sociale cu până la 700 invitaţi. 
Dotări camere: TV plasmă, minibar, 
baie cu cadă, balcon, internet prin 
cablu şi wi-fi, uscător de păr, telefon 
internaţional, mobilier din lemn masiv. 
Apartamentele executive dotate cu te-
levizor/ plasmă, telefon cu conexiune 
internaţională, minibar, internet prin 
cablu şi wi-fi, terase, grupuri sanitare 
cu cadă şi uscător de păr; toate cu 
două dormitoare (unul cu două paturi 
şi unul cu pat dublu), fiecare cu grup 
sanitar propriu, unul cu cadă jacuzzi, 
celalat cu duş, living şi terasă commu-
ne, pot fi utilizate în următoarea struc-
tură : regim family (maxim 4 pers în 2 
dormitoare individuale, fiecare cu baie 
şi vestibul propriu, cu living, mini-buca-
tarie şi terase comune); junior (1 dor-
mitor cu baie proprie, living şi terasă); 
2 camere single sau duble, complet 
separate, fiecare cu baie şi vestibul 
propriu, cu un living şi terasă comune. 
Număr total camere: 254 din care 
140 duble, 141 apartamente dintre 
care 114 sunt apartamente executive 
compuse din living şi dormitor. 
Servicii: spălătorie, călcătorie, în-
chiriere material schi (contra cost), 
room service. Grădiniţa gratuită. 
Servicii masă: se serveşte în cadrul 
celor trei restaurante: Tosca, A Pro-

pos şi Forest Lounge astfel : micul 
dejun în sistem bufet, restul meselor 
în sistem fişă cont a la carte. 
Facilităţi copii: grădiniţă cu personal 
calificat - gratuit pentru clienţii cazaţi 
în hotel. 
Fitness/Wellness/Sport: piscină 
acoperită -semi-olimpica, SPA -Cen-
trul Spa Vitarium, sală fitness, saună, 
saloane de masaj, reflexoterapie, hi-
dromasaj şi aqua experience.  Centrul 
Spa Vitarium te invită să descoperi în 
cadrul Hotel Alpin Poiana Braşov**** 
locul perfect pentru ritualuri de rela-
xare care să-ţi răsfeţe simţurile şi să 
te reconforteze. 
Tratament: YASHI DÔME permite eli-
minarea până la 600 de kilocalorii (în 
unele cazuri mai mult). Cercetările au 
demonstrat că celulele corpului nostru 
sunt receptive la undele infraroşii eşa-
lonate între 4-25 micrometri.Undele in-
fraroşii lungi organice B-Carbon ale IYA-
SHI DÔME emit infraroşii cu lungime de 
5- 20 micrometri corespunzând perfect 
organismului nostru. Beneficiile IYASHI 
DOME pentru sănătate - eliminarea prin 
transpiraţie a toxinelor acumulate, a 
metalelor grele  (tehnologia ceramică/ 
titan a IYASHI DÔME - are proprietatea 
de descompunere a toxinelor). - purifi-
carea, regenerarea şi înfrumuseţarea 
corpului (căldură în profunzime, până 
la 40 mm sub piele)- scăderea eficientă 
în greutate (transpiraţie prin emisie de 
unde infraroşii organice pornind de la 
o BAZĂ VEGETALĂ, produsă de IYASHI 
DÔME), relaxarea, eliberarea de stress,  
refacerea echilibrului organismului 
care ajută la energizarea, revigorarea 
sa şi contribuie la reinstalarea stării de 
bine. Hotel Alpin deţine primul aparat 
de acest gen din România! 
Distracţie: Club Alpin,  jocuri, proiec-
ţie film

Ofertă Vacanță de iarnă MIC DEJUN
Prețuri recomandate în Euro/zi/persoană

TIP CAMERĂ 03.02-12.02
Single 94,05
Dublă 49,50

Apartament 2 persoane 89,10
Apartament 3 persoane 69,30
Apartament 4 persoane 54,45

Servicii incluse: cazare cu mic dejun, valet parking, concierge, acces gratuit la piscină, 
saună, sală fitness, jacuzzi, free shuttle către toate pârtiile, loc de joacă pentru copii cu 
petrecere în fiecare seară.
Facilităţi copii:
- copii 0-3 ani beneficiază de gratuitate la cazare cu mic dejun, fără pat suplimentar
- copii 3-12 au pat suplimentar şi 50% reducere la serviciile de masă
- copii peste 12 ani sunt consideraţi adulţi

Ofertă Vacanță de iarnă DEMIPENSIUNE
Prețuri recomandate în Euro/zi/persoană

TIP CAMERĂ 03.02-12.02
Single 103,95 
Dublă 64,35 

Apartament 2 persoane 103,95 
Apartament 3 persoane 83,16 
Apartament 4 persoane 71,28 

Servicii incluse: cazare cu mic dejun şi cină bufet, muzică live în fiecare seară, valet 
parking, concierge, acces gratuit la piscină, saună, sală fitness, jacuzzi, free shuttle către 
toate pârtiile, loc de joacă pentru copii cu petrecere în fiecare seară.
Facilităţi copii:
- copii 0-3 ani beneficiza de gratuitate la cazare, mic dejun şi cină, fără pat suplimentar
- copii 3-12 au pat suplimentar şi 50% reducere la serviciile de masă
- copii peste 12 ani sunt consideraţi adulţi.

Tarif 1-2 nopți
Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

TIP CAMERĂ
03.01-28.02 01.03-31.03

Duminică 
- Joi

Vineri - 
Sâmbătă

Duminică 
- Joi

Vineri - 
Sâmbătă

Single  362,88 433,44  327,60 393,12 
Dublă  194,04 229,32  176,40 209,16 

Apartament 4 pers.  211,68 249,48  195,31 229,32 
Apartament 3 pers.  273,84 324,24  252,00 297,36 
Apartament 2 pers.  398,16 473,76  365,40 433,44 
Single CASA ALPIN  287,28 342,72  257,04 312,48 
Dublă CASA ALPIN  156,24 183,96  141,12 168,84 
Apartament single 

CASA ALPIN  569,52 675,36  519,12 614,88 

Apartament 2 pers. 
CASA ALPIN  297,36 350,28  272,16 320,04

Pot apărea modificări ale tarifelor menţionate mai sus. Rezervările se calculează la tari-
ful comunicat de recepţie în momentul confirmării.
Servicii incluse: cazare cu mic dejun, acces gratuit la piscină, saună şi sală fitness. La 
recepţie se achită taxa de staţiune de 1% din contravaloarea primei nopţi de cazare.  
Facilităţi copii în cameră cu 2 adulţi:
- 0-3 ani neîmpliniţi beneficiază de gratuitate la cazare şi mic dejun, fără pat suplimentar
- 3-12 ani achită obligatoriu micul dejun în valoare de 12,60 Lei/zi , iar dacă se doreşte 
pat suplimentar se achită 75,60 Lei/zi cu mic dejun inclus.
Copiii în apartament cu 4 adulţi achită obligatoriu 75,60 Lei/zi cazare cu mic dejun inclus.
Servicii de masă: opţional prânz sau cină fişă cont 90 Lei/zi.
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Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

TIP CAMERĂ
01.04-31.07 01.08-31.08

Duminică 
- Joi

Vineri - 
Sâmbătă

Duminică 
- Joi

Vineri - 
Sâmbătă

Single  307,44 322,57 352,80 413,28 
Dublă  166,32 194,04  189,00 219,24 

Apartament 4 pers.  176,40 210,43  202,87 239,40 
Apartament 3 pers.  226,80 272,16  262,08 310,80 
Apartament 2 pers.  327,60 395,64  380,52 453,60 
Single CASA ALPIN  236,88 287,28  277,20 327,60 
Dublă CASA ALPIN  131,04 156,24  151,20 176,40 
Apartament single 

CASA ALPIN  468,72 564,48  544,32 645,12 

Apartament 2 pers. 
CASA ALPIN  246,96 294,84  284,76 335,16 

Pot apărea modificări ale tarifelor menţionate mai sus. Rezervările se calculează la tari-
ful comunicat de recepţie în momentul confirmării.
Servicii incluse: cazare cu mic dejun, acces gratuit la piscină, saună şi sală fitness. La 
recepţie se achită taxa de staţiune de 1% din contravaloarea primei nopţi de cazare.  
Facilităţi copii în cameră cu 2 adulţi:
- 0-3 ani neîmpliniţi beneficiază de gratuitate la cazare şi mic dejun, fără pat suplimentar
- 3-12 ani achită obligatoriu micul dejun în valoare de 12,60 Lei/zi , iar dacă se doreşte 
pat suplimentar se achită 75,60 Lei/zi cu mic dejun inclus.
Copiii în apartament cu 4 adulţi achită obligatoriu 75,60 Lei/zi cazare cu mic dejun in-
clus.
Servicii de masă: opţional prânz sau cină fişă cont 90 Lei/zi.

Tarif 3-4 nopți NERAMBURSABIL
Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

TIP CAMERĂ
03.01-28.02 01.03-31.03

Duminică 
- Joi

Vineri - 
Sâmbătă

Duminică 
- Joi

Vineri - 
Sâmbătă

Single  322,56 388,08 292,32 357,84 
Dublă  173,88 206,64  158,76 191,52 

Apartament 4 pers.  190,27 224,28  175,15 207,91 
Apartament 3 pers.  245,28 290,64  225,12 268,80 
Apartament 2 pers.  355,32 423,36  325,08 390,60 
Single CASA ALPIN  257,04 307,44  226,80 277,20 
Dublă CASA ALPIN  141,12 166,32  126,00 151,20 
Apartament single 

CASA ALPIN  509,04 604,80  463,68 554,40 

Apartament 2 pers. 
CASA ALPIN  267,12 315,00  244,44 289,80 

Pot apărea modificări ale tarifelor menţionate mai sus. Rezervările se calculează la tari-
ful comunicat de recepţie în momentul confirmării.
Preţ nerambursabil: Penalitate 100% indiferent de momentul anulării rezervării.
Servicii incluse: cazare cu mic dejun, acces gratuit la piscină, saună şi sală fitness. La 
recepţie se achită taxa de staţiune de 1% din contravaloarea primei nopţi de cazare.  
Facilităţi copii în cameră cu 2 adulţi:
- 0-3 ani neîmpliniţi beneficiază de gratuitate la cazare şi mic dejun, fără pat suplimentar
- 3-12 ani achită obligatoriu micul dejun în valoare de 12,60 Lei/zi , iar dacă se doreşte 
pat suplimentar se achită 75,60 Lei/zi cu mic dejun inclus.
Copiii în apartament cu 4 adulţi achită obligatoriu 75,60 Lei/zi cazare cu mic dejun in-
clus.
Servicii de masă: opţional prânz sau cină fişă cont 90 Lei/zi.

Tarif 3-4 nopți NERAMBURSABIL
Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

TIP CAMERĂ
01.04-31.07 01.08-31.08

Duminică 
- Joi

Vineri - 
Sâmbătă

Duminică 
- Joi

Vineri - 
Sâmbătă

Single 272,16 322,56 312,48 367,92
Dublă 148,48 173,88 168,84 195,44

Apartament 4 pers. 158,76 187,75 182,71 215,47
Apartament 3 pers. 203,28 241,92 235,20 278,88
Apartament 2 pers. 292,32 350,28 340,20 405,72
Single CASA ALPIN 211,68 257,04 241,92 292,32
Dublă CASA ALPIN 118,44 141,12 133,56 158,76
Apartament single 

CASA ALPIN 418,32 498,96 488,88 579,60

Apartament 2 pers. 
CASA ALPIN 221,76 262,08 257,04 302,40

Pot apărea modificări ale tarifelor menţionate mai sus. Rezervările se calculează la tari-
ful comunicat de recepţie în momentul confirmării.
Preţ nerambursabil: Penalitate 100% indiferent de momentul anulării rezervării.
Servicii incluse: cazare cu mic dejun, acces gratuit la piscină, saună şi sală fitness. La 
recepţie se achită taxa de staţiune de 1% din contravaloarea primei nopţi de cazare.  
Facilităţi copii în cameră cu 2 adulţi:
- 0-3 ani neîmpliniţi beneficiază de gratuitate la cazare şi mic dejun, fără pat suplimentar
- 3-12 ani achită obligatoriu micul dejun în valoare de 12,60 Lei/zi , iar dacă se doreşte 
pat suplimentar se achită 75,60 Lei/zi cu mic dejun inclus.
Copiii în apartament cu 4 adulţi achită obligatoriu 75,60 Lei/zi cazare cu mic dejun in-
clus.
Servicii de masă: opţional prânz sau cină fişă cont 90 Lei/zi.

Tarif 3-4 nopți RAMBURSABIL
Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

TIP CAMERĂ
03.01-28.02 01.03-31.03

Duminică 
- Joi

Vineri - 
Sâmbătă

Duminică 
- Joi

Vineri - 
Sâmbătă

Single 342,72 408,24 312,48 367,92
Dublă 183,96 216,72 168,84 196,56

Apartament 4 pers. 199,08 234,36 183,96 215,47
Apartament 3 pers. 257,04 304,08 236,88 278,88
Apartament 2 pers. 372,96 443,52 342,72 405,72
Single CASA ALPIN 272,16 322,56 241,92 292,32
Dublă CASA ALPIN 148,68 173,88 133,56 158,76
Apartament single 

CASA ALPIN 534,24 635,04 488,88 579,60

Apartament 2 pers. 
CASA ALPIN 279,72 330,12 257,04 302,40

Pot apărea modificări ale tarifelor menţionate mai sus. Rezervările se calculează la tari-
ful comunicat de recepţie în momentul confirmării.
Servicii incluse: cazare cu mic dejun, acces gratuit la piscină, saună şi sală fitness. La 
recepţie se achită taxa de staţiune de 1% din contravaloarea primei nopţi de cazare.  
Facilităţi copii în cameră cu 2 adulţi:
- 0-3 ani neîmpliniţi beneficiază de gratuitate la cazare şi mic dejun, fără pat suplimentar
- 3-12 ani achită obligatoriu micul dejun în valoare de 12,60 Lei/zi , iar dacă se doreşte 
pat suplimentar se achită 75,60 Lei/zi cu mic dejun inclus.
Copiii în apartament cu 4 adulţi achită obligatoriu 75,60 Lei/zi cazare cu mic dejun in-
clus.
Servicii de masă: opţional prânz sau cină fişă cont 90 Lei/zi.
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Tarif 3-4 nopți RAMBURSABIL
Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

TIP CAMERĂ
01.04-31.07 01.08-31.08

Duminică 
- Joi

Vineri - 
Sâmbătă

Duminică 
- Joi

Vineri - 
Sâmbătă

Single 282,24 337,68 327,60 388,08
Dublă 153,72 181,44 176,40 206,64

Apartament 4 pers. 166,32 196,56 191,52 224,28
Apartament 3 pers. 213,36 253,68 246,96 290,64
Apartament 2 pers. 307,44 367,92 357,84 423,36
Single CASA ALPIN 221,76 267,12 257,04 307,44
Dublă CASA ALPIN 123,48 146,16 141,12 166,32
Apartament single 

CASA ALPIN 443,52 524,16 509,04 604,80

Apartament 2 pers. 
CASA ALPIN 234,36 274,68 267,12 315,00

Pot apărea modificări ale tarifelor menţionate mai sus. Rezervările se calculează la tari-
ful comunicat de recepţie în momentul confirmării.
Servicii incluse: cazare cu mic dejun, acces gratuit la piscină, saună şi sală fitness. La 
recepţie se achită taxa de staţiune de 1% din contravaloarea primei nopţi de cazare.  
Facilităţi copii în cameră cu 2 adulţi:
- 0-3 ani neîmpliniţi beneficiază de gratuitate la cazare şi mic dejun, fără pat suplimentar
- 3-12 ani achită obligatoriu micul dejun în valoare de 12,60 Lei/zi , iar dacă se doreşte 
pat suplimentar se achită 75,60 Lei/zi cu mic dejun inclus.
Copiii în apartament cu 4 adulţi achită obligatoriu 75,60 Lei/zi cazare cu mic dejun in-
clus.
Servicii de masă: opţional prânz sau cină fişă cont 90 Lei/zi.

Tarif minim 5 nopți NERAMBURSABIL
Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

TIP CAMERĂ
03.01-28.02 01.03-31.03

Duminică 
- Joi

Vineri - 
Sâmbătă

Duminică 
- Joi

Vineri - 
Sâmbătă

Single 307,44 362,88 272,16 327,60
Dublă 166,32 194,04 148,68 176,40

Apartament 4 pers. 177,67 210,43 163,80 194,04
Apartament 3 pers. 228,48 272,16 210,00 250,32
Apartament 2 pers. 330,12 395,64 302,40 362,88
Single CASA ALPIN 236,88 282,24 216,72 262,08
Dublă CASA ALPIN 131,04 153,72 120,96 143,64
Apartament single 

CASA ALPIN 473,76 564,48 433,44 519,12

Apartament 2 pers. 
CASA ALPIN 249,48 294,84 229,32 272,16

Pot apărea modificări ale tarifelor menţionate mai sus. Rezervările se calculează la tari-
ful comunicat de recepţie în momentul confirmării.
Preţ nerambursabil: Penalitate 100% indiferent de momentul anulării rezervării.
Servicii incluse: cazare cu mic dejun, acces gratuit la piscină, saună şi sală fitness. La 
recepţie se achită taxa de staţiune de 1% din contravaloarea primei nopţi de cazare.  
Facilităţi copii în cameră cu 2 adulţi:
- 0-3 ani neîmpliniţi beneficiază de gratuitate la cazare şi mic dejun, fără pat suplimentar
- 3-12 ani achită obligatoriu micul dejun în valoare de 12,60 Lei/zi , iar dacă se doreşte 
pat suplimentar se achită 75,60 Lei/zi cu mic dejun inclus.
Copiii în apartament cu 4 adulţi achită obligatoriu 75,60 Lei/zi cazare cu mic dejun in-
clus.
Servicii de masă: opţional prânz sau cină fişă cont 90 Lei/zi.

Tarif minim 5 nopți NERAMBURSABIL
Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

TIP CAMERĂ
01.04-31.07 01.08-31.08

Duminică 
- Joi

Vineri - 
Sâmbătă

Duminică 
- Joi

Vineri - 
Sâmbătă

Single 252,00 302,40 287,28 342,72
Dublă 138,60 163,80 156,24 183,96

Apartament 4 pers. 148,68 176,40 171,36 200,35
Apartament 3 pers. 189,84 226,80 220,08 258,72
Apartament 2 pers. 272,16 327,60 317,52 375,48
Single CASA ALPIN 196,56 236,88 226,80 272,16
Dublă CASA ALPIN 110,88 131,04 126,00 148,68
Apartament single 

CASA ALPIN 393,12 468,72 453,60 539,28

Apartament 2 pers. 
CASA ALPIN 209,16 246,96 239,40 282,24

Pot apărea modificări ale tarifelor menţionate mai sus. Rezervările se calculează la tari-
ful comunicat de recepţie în momentul confirmării.
Preţ nerambursabil: Penalitate 100% indiferent de momentul anulării rezervării.
Servicii incluse: cazare cu mic dejun, acces gratuit la piscină, saună şi sală fitness. La 
recepţie se achită taxa de staţiune de 1% din contravaloarea primei nopţi de cazare.  
Facilităţi copii în cameră cu 2 adulţi:
- 0-3 ani neîmpliniţi beneficiază de gratuitate la cazare şi mic dejun, fără pat suplimentar
- 3-12 ani achită obligatoriu micul dejun în valoare de 12,60 Lei/zi , iar dacă se doreşte 
pat suplimentar se achită 75,60 Lei/zi cu mic dejun inclus.
Copiii în apartament cu 4 adulţi achită obligatoriu 75,60 Lei/zi cazare cu mic dejun inclus.
Servicii de masă: opţional prânz sau cină fişă cont 90 Lei/zi.

Tarif minim 5 nopți RAMBURSABIL
Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

TIP CAMERĂ
03.01-28.02 01.03-31.03

Duminică 
- Joi

Vineri - 
Sâmbătă

Duminică 
- Joi

Vineri - 
Sâmbătă

Single 317,52 378,00 282,24 342,72
Dublă 171,36 201,60 153,72 183,96

Apartament 4 pers. 185,23 219,24 170,11 200,35
Apartament 3 pers. 238,56 283,92 218,40 258,72
Apartament 2 pers. 345,24 413,28 315,00 375,48
Single CASA ALPIN 246,96 297,36 221,76 272,16
Dublă CASA ALPIN 136,08 161,28 123,48 148,68
Apartament single 

CASA ALPIN 493,92 589,68 453,60 539,28

Apartament 2 pers. 
CASA ALPIN 259,56 307,44 239,40 282,24

Pot apărea modificări ale tarifelor menţionate mai sus. Rezervările se calculează la tari-
ful comunicat de recepţie în momentul confirmării.
Servicii incluse: cazare cu mic dejun, acces gratuit la piscină, saună şi sală fitness. La 
recepţie se achită taxa de staţiune de 1% din contravaloarea primei nopţi de cazare.  
Facilităţi copii în cameră cu 2 adulţi:
- 0-3 ani neîmpliniţi beneficiază de gratuitate la cazare şi mic dejun, fără pat suplimentar
- 3-12 ani achită obligatoriu micul dejun în valoare de 12,60 Lei/zi , iar dacă se doreşte 
pat suplimentar se achită 75,60 Lei/zi cu mic dejun inclus.
Copiii în apartament cu 4 adulţi achită obligatoriu 75,60 Lei/zi cazare cu mic dejun in-
clus.
Servicii de masă: opţional prânz sau cină fişă cont 90 Lei/zi.
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Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

TIP CAMERĂ
01.04-31.07 01.08-31.08

Duminică 
- Joi

Vineri - 
Sâmbătă

Duminică 
- Joi

Vineri - 
Sâmbătă

Single 262,08 317,52 302,40 362,88
Dublă 143,64 171,36 163,80 194,04

Apartament 4 pers. 153,72 183,96 176,40 210,43
Apartament 3 pers. 196,56 236,88 226,80 272,16
Apartament 2 pers. 282,24 342,72 327,60 395,64
Single CASA ALPIN 201,60 246,96 236,88 282,24
Dublă CASA ALPIN 113,40 136,08 131,04 153,72
Apartament single 

CASA ALPIN 408,24 488,88 468,72 564,48

Apartament 2 pers. 
CASA ALPIN 216,72 257,04 246,96 294,84

Pot apărea modificări ale tarifelor menţionate mai sus. Rezervările se calculează la tari-
ful comunicat de recepţie în momentul confirmării.
Servicii incluse: cazare cu mic dejun, acces gratuit la piscină, saună şi sală fitness. La 
recepţie se achită taxa de staţiune de 1% din contravaloarea primei nopţi de cazare.  
Facilităţi copii în cameră cu 2 adulţi:
- 0-3 ani neîmpliniţi beneficiază de gratuitate la cazare şi mic dejun, fără pat suplimentar
- 3-12 ani achită obligatoriu micul dejun în valoare de 12,60 Lei/zi , iar dacă se doreşte 
pat suplimentar se achită 75,60 Lei/zi cu mic dejun inclus.
Copiii în apartament cu 4 adulţi achită obligatoriu 75,60 Lei/zi cazare cu mic dejun in-
clus.
Servicii de masă: opţional prânz sau cină fişă cont 90 Lei/zi.

PENSIUNEA TOLEDO
PREDEAL ***    

Dotări generale: restaurant de 40 de 
locuri decorat în stil spaniol, parcare 
proprie, loc de joacă pentru copii, lea-
găn şi balansoar, păstrare obiecte de 
valoare, bar, terasă, grătar,o sală de 
conferinţe cu capacitate de 30 locuri. 
Dotări camere: TV, minibar, baie cu 
duş, balcon sau terasă, internet, us-
cător de păr. 
Număr total camere: 11 din care 
8 duble - 5 camere duble standard 
(4 camere cu pat matrimonial şi 1 
cameră cu pături twin) şi 3 camere 
duble de lux (pat matrimonial şi ca-
napea extensibilă), 3 apartamente 
- 1 apartament standard cu pat ma-
trimonial şi canapea extensibilă, 1 

apartament lux cu pat matrimonial şi 
2 canapele extensibile, 1 apartament 
la mansardă cu 2 paturi matrimoniale 
şi canapea neextensibilă.
Servicii masă: se acordă în unitatea 
restaurant Toledo 3 stele în sistem 
meniu fix. 
Fitness/Wellness/Sport: SPA, saună. 
Tratament: hidro şi aero masaj; 
masaj subacvatic; saună infraroşu 
şi saună finlandeză; detoxifierea 
organismului prin dexos-spa; elec-
trostimulare pentru slăbire şi tonifi-
ere, drenaj limfatic; electrostimulare 
sportivă şi recuperare; presopunctu-
ră şi limfodrenaj; împachetări în cio-
colată pt tonifiere,vergeturi şi celulită; 

împachetări în argilă albastră pt. de-
toxifiere, slăbire şi antireumatismală; 
împachetări cu alge marine pt. slă-
bire, detoxifiere şi afecţiuni multiple 
ale pielii; masaj de relaxare; masaj cu 
pietre vulcanice,masaj cu ventuze cu 
lipoabsortie neinvaziv (masaj tradiţi-
onal chinezesc); refelexoterapie. 
Distracţie: organizare excursii, dru-
meţii montane, plimbări cu snowmo-
bil, ATV sau sanie (contra cost).

Prețuri în Lei / zi / persoană

TIP CAMERA
01.03 - 14.12

CAZARE
2 persoane 3 persoane 4 persoane

Loc în cameră dublă 49,50 - -
Loc în cameră dublă DELUX 61,88 55,68 -

Loc în apartament 66,83 60,14 -
Loc în apartament mansardă 61,88 55,68 55,68

Loc în apartament DELUX 76,73 69,05 69,05
Servicii incluse: cazare 
Facilităţi copii cu 2 adulţi:
- 0-6 ani - 1 copil beneficiază de gratuitate la cazare și masă în cameră dublă. Al doilea 
copil 0-6 ani va achita 50% din valoarea ofertei pentru 1 adult în cameră dublă standard 
și cazarea se va face în cameră dublă de lux.
- 6-12 ani vor achita 50% din valoarea ofertei pentru un adult dar nu în cameră dublă.
- peste 12 ani se va taxa ca adult.
Conform HCL nr. 120 / 29.11.2016 începând cu 01 Ianuarie 2017 se încasează la 
recepție TAXA  SPECIALĂ „SALVAMONT, DEZVOLTARE TURISTICA ȘI ÎNFRUMUSEȚARE 
STAȚIUNE„, în cuantum de 3 lei /zi / turist.
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Prețuri în Lei / zi / persoană

TIP CAMERA
01.03-14.12

CAZARE CU MIC DEJUN
2 persoane 3 persoane 4 persoane

Loc în cameră dublă 64,35 - -
Loc în cameră dublă DELUX 76,73 69,54 -

Loc în apartament 81,68 74,00 -
Loc în apartament mansardă 76,73 69,54 69,54

Loc în apartament DELUX 91,58 82,91 82,91
Servicii incluse:  cazare cu mic dejun meniu fix
Facilităţi copii cu 2 adulţi:
- 0-6 ani - 1 copil beneficiază de gratuitate la cazare și masă în cameră dublă. Al doilea 
copil 0-6 ani va achita 50% din valoarea ofertei pentru 1 adult în cameră dublă standard 
și cazarea se va face în cameră dublă de lux.
- 6-12 ani vor achita 50% din valoarea ofertei pentru un adult dar nu în cameră dublă.
- peste 12 ani se va taxa ca adult
Conform HCL nr. 120 / 29.11.2016 începând cu 01 Ianuarie 2017 se încasează la 
recepție TAXA  SPECIALĂ „SALVAMONT, DEZVOLTARE TURISTICĂ ȘI ÎNFRUMUSEȚARE 
STAȚIUNE„, în cuantum de 3 lei /zi / turist. 

Prețuri în Lei / zi / persoană

TIP CAMERA
01.03-14.12

CAZARE CU MIC DEJUN ȘI CINĂ
2 persoane 3 persoane 4 persoane

Loc în cameră dublă 89,10 - -
Loc în cameră dublă DELUX 101,48 91,32 -

Loc în apartament 106,43 95,78 -
Loc în apartament mansardă 101,48 91,32 91,32

Loc în apartament DELUX 116,33 104,69 104,69
Condiţie: MINIM 5 NOPŢI !!!
Servicii incluse:  cazare minim 5 nopţi cu mic dejun şi cină meniu fix
Facilităţi copii cu 2 adulţi:
- 0-6 ani - 1 copil beneficiază de gratuitate la cazare și masă în cameră dublă. Al doilea 
copil 0-6 ani va achita 50% din valoarea ofertei pentru 1 adult în cameră dublă standard 
și cazarea se va face în cameră dublă de lux.
- 6-12 ani vor achita 50% din valoarea ofertei pentru un adult dar nu în cameră dublă.
- peste 12 ani se va taxa ca adult
Conform HCL nr. 120 / 29.11. 2016 începând cu 01 Ianuarie 2017 se încasează la 
recepție TAXA  SPECIALA „SALVAMONT, DEZVOLTARE TURISTICĂ ȘI ÎNFRUMUSEȚARE 
STAȚIUNE„, în cuantum de 3 lei /zi / turist. 

HOTEL BULEVARD
PREDEAL ***    

Dotări generale: restaurant -66 de lo-
curi, bar-23 de locuri, terasă de vară, 
parcare proprie, loc de joacă pentru 
copii, internet, păstrare obiecte de 
valoare2 săli de conferinţă - 20 locuri 
fiecare
Săli de conferinţă: 2 - dispune de 40 
de locuri, internet wireless, flipchart, 
consumabile, ecran proiecţie, vide-
oproiector, spaţii pentru pauzele de 
cafea. 
Dotări camere: TV, minibar, seif, baie 
cu duş, internet, uscător de păr -hala-
te şi papuci, telefon în cameră. 
Număr total camere: 31 Single: 2 
- dotate cu TV LCD, minibar, grup 
sanitar propriu şi cabină de duş cu 
hidromasaj, telefon, seif, uscător de 
păr, mochetă, acces internet. Duble: 
21 - dotate cu TV LCD, minibar, grup 
sanitar propriu şi cabină de duş cu 
hidromasaj, telefon, seif, uscător de 
păr, mochetă, acces internet. Apar-
tamente: 8 - formate din dormitor şi 

living(canapea extensibilă) şi sunt 
dotate cu TV LCD, minibar, grup 
sanitar propriu şi cabină de duş cu 
hidromasaj, telefon, seif, uscător de 
păr, mochetă, acces internet. Unele 
apartamente au balcon. 
Observaţii: Animalele de companie 
nu sunt permise. 
Servicii: Organizare de evenimente, 
spălătorie, mic dejun în cameră, ser-
viciu călcat/ spălat, aparat pentru 
lustruit pantofi, room-service, plată 
prin card. 
Servicii masă: Se serveşte în restau-
rantul propriu unde se poate coman-
da preparate culinare din bucătăria 
românească şi internaţională în sis-
tem a la carte. Barul dispune de un 
ambient de excepţie, unde se poate 
savura o gamă variată de cocktailuri, 
băuturi alcoolice şi nonalcoolice, pre-
parate din cafea, ceaiuri, ciocolată 
caldă, totul într-un ambient muzical 
plăcut. 

Facilităţi copii: Cameră de joacă 
pentru copii. 
Fitness/Wellness/Sport: SPA -sauna, 
masaj, jacuzzi,salină, cromoterapie 
Atracţii turistice: Ascensiuni monta-
ne (Vf. Piatra Mare 1.843 m), Masivul 
Postăvaru, Munţii Bucegi cu Vf. Omu 
(2.505 m), cascada Tamina, Peştera 
de Gheaţă, obiective istorice din Bra-
şov, Sinaia, Râşnov; Castelul Bran.

Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

TIP CAMERĂ
16.01-01.03

Duminică - Joi Vineri - Sâmbătă
Single 156,80 179,20
Dublă 95,20 106,40

Apartament 117,60 128,80
Servicii incluse: cazare cu mic dejun, acces la Jacuzzi, saună, salină, internet Wi-fi, parcare. 
Taxa de staţiune se achită la recepţia hotelului: 2,5 Lei/zi/persoană.
Servicii opţionale: prânz sau cină 44 Lei/ zi / persoană.
Check-in începând cu orele 14:00 şi check-out până la ora 12:00. Nu este permis accesul 
cu animale de companie..
Facilităţi copii cu 1 adult:
- 1 copil 0-7 ani = tarif cameră single
- 2 copii 0-7 ani = tarif cameră dublă
- 1 sau 2 copii 7-12 ani = tarif cameră dublă
- 1 copil 12-18 ani = tarif cameră dublă
- 1 copil 0-7 ani şi 1 copil 7-12 = tarif cameră dublă
- 1 copil 0-7 ani şi 1 copil 12-18 ani = tarif cameră dublă
- 1 copil 7-12 ani şi 1 copil 12-18 ani = tarif cameră dublă cu pat suplimentar
- 2 copii 12-18 ani = tarif cameră dublă cu pat suplimentar
Facilităţi copii cu 2 adulţi:
- 1 sau 2 copii 0-7 ani gratuitate la cazare cu mic dejun în cameră dublă, opţional pat 
suplimentar 33,60 Lei / zi; al doilea copil 0-7 ani cazat în apartament achită pat supli-
mentar 33,60 Lei / zi
- 1 copil 7-12 ani achită 50,40 Lei / zi pentru pat suplimentar şi mic dejun în cameră 
dublă sau apartament, iar şi al doilea copil 7-12 ani achită pentru mic dejun 33,60 Lei / 
zi în apartament
- 1 sau 2 copii 12-18 ani achită 67,20 Lei/ zi pentru pat suplimentar şi mic dejun
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Prețuri recomandate în Lei/pachet/persoană

TIP CAMERA
16.01- 01.03

Pachet 5 nopți Pachet 6 nopți Pachet 7 nopți
Single 728,00 840,00 940,80 
Dublă 462,00 537,60 607,60 

Apartament 588,00 688,80 784,00 
Servicii incluse: cazare cu mic dejun, acces la Jacuzzi, saună, salină, internet Wi-fi, parcare. 
Taxa de staţiune se achită la recepţia hotelului: 2,5 Lei/zi/persoană.
Servicii opţionale: prânz sau cină 44 Lei/ zi / persoană.
Check-in începând cu orele 14:00 şi check-out până la ora 12:00. Nu este permis accesul 
cu animale de companie..
Facilităţi copii cu 1 adult:
- 1 copil 0-7 ani = tarif cameră single
- 2 copii 0-7 ani = tarif cameră dublă
- 1 sau 2 copii 7-12 ani = tarif cameră dublă
- 1 copil 12-18 ani = tarif cameră dublă
- 1 copil 0-7 ani şi 1 copil 7-12 = tarif cameră dublă
- 1 copil 0-7 ani şi 1 copil 12-18 ani = tarif cameră dublă
- 1 copil 7-12 ani şi 1 copil 12-18 ani = tarif cameră dublă cu pat suplimentar
- 2 copii 12-18 ani = tarif cameră dublă cu pat suplimentar
Facilităţi copii cu 2 adulţi:
- 1 sau 2 copii 0-7 ani gratuitate la cazare cu mic dejun în cameră dublă, opţional pat 
suplimentar 33,60 Lei / zi; al doilea copil 0-7 ani cazat în apartament achită pat supli-
mentar 33,60 Lei / zi
- 1 copil 7-12 ani achită 50,40 Lei / zi pentru pat suplimentar şi mic dejun în cameră 
dublă sau apartament, iar şi al doilea copil 7-12 ani achită pentru mic dejun 33,60 Lei / 
zi în apartament
- 1 sau 2 copii 12-18 ani achită 67,20 Lei/ zi pentru pat suplimentar şi mic dejun

Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

TIP CAMERĂ
02.03-30.06

Duminică - Joi Vineri - Sâmbătă
Single 123,20 145,60
Dublă 81,20 89,60

Apartament 100,80 112,00
Servicii incluse: cazare cu mic dejun, acces la Jacuzzi, saună, salină, internet Wi-fi, parcare. 
Taxa de staţiune se achită la recepţia hotelului: 2,5 Lei/zi/persoană.
Servicii opţionale: prânz sau cină 44 Lei/ zi / persoană.
Check-in începând cu orele 14:00 şi check-out până la ora 12:00. Nu este permis accesul 
cu animale de companie..
Facilităţi copii cu 1 adult:
- 1 copil 0-7 ani = tarif cameră single
- 2 copii 0-7 ani = tarif cameră dublă
- 1 sau 2 copii 7-12 ani = tarif cameră dublă
- 1 copil 12-18 ani = tarif cameră dublă
- 1 copil 0-7 ani şi 1 copil 7-12 = tarif cameră dublă
- 1 copil 0-7 ani şi 1 copil 12-18 ani = tarif cameră dublă
- 1 copil 7-12 ani şi 1 copil 12-18 ani = tarif cameră dublă cu pat suplimentar
- 2 copii 12-18 ani = tarif cameră dublă cu pat suplimentar
Facilităţi copii cu 2 adulţi:
- 1 sau 2 copii 0-7 ani gratuitate la cazare cu mic dejun în cameră dublă, opţional pat 
suplimentar 33,60 Lei / zi; al doilea copil 0-7 ani cazat în apartament achită pat supli-
mentar 33,60 Lei / zi
- 1 copil 7-12 ani achită 50,40 Lei / zi pentru pat suplimentar şi mic dejun în cameră 
dublă sau apartament, iar şi al doilea copil 7-12 ani achită pentru mic dejun 33,60 Lei / 
zi în apartament
- 1 sau 2 copii 12-18 ani achită 67,20 Lei/ zi pentru pat suplimentar şi mic dejun

Vacanță la munte
Prețuri recomandate în Lei/pachet/persoană

TIP CAMERA
02.03-30.06

Pachet 5 nopți Pachet 6 nopți Pachet 7 nopți
Single 616,00 705,60 784,00 
Dublă 406,00 470,40 529,20 

Apartament 504,00 588,00 666,40 
Servicii incluse: cazare cu mic dejun, acces la Jacuzzi, saună, salină, internet Wi-fi, parcare. 
Taxa de staţiune se achită la recepţia hotelului: 2,5 Lei/zi/persoană.

Servicii opţionale: prânz sau cină 44 Lei/ zi / persoană.
Check-in începând cu orele 14:00 şi check-out până la ora 12:00. Nu este permis accesul 
cu animale de companie..
Facilităţi copii cu 1 adult:
- 1 copil 0-7 ani = tarif cameră single
- 2 copii 0-7 ani = tarif cameră dublă
- 1 sau 2 copii 7-12 ani = tarif cameră dublă
- 1 copil 12-18 ani = tarif cameră dublă
- 1 copil 0-7 ani şi 1 copil 7-12 = tarif cameră dublă
- 1 copil 0-7 ani şi 1 copil 12-18 ani = tarif cameră dublă
- 1 copil 7-12 ani şi 1 copil 12-18 ani = tarif cameră dublă cu pat suplimentar
- 2 copii 12-18 ani = tarif cameră dublă cu pat suplimentar
Facilităţi copii cu 2 adulţi:
- 1 sau 2 copii 0-7 ani gratuitate la cazare cu mic dejun în cameră dublă, opţional pat 
suplimentar 33,60 Lei / zi; al doilea copil 0-7 ani cazat în apartament achită pat supli-
mentar 33,60 Lei / zi
- 1 copil 7-12 ani achită 50,40 Lei / zi pentru pat suplimentar şi mic dejun în cameră 
dublă sau apartament, iar şi al doilea copil 7-12 ani achită pentru mic dejun 33,60 Lei / 
zi în apartament
- 1 sau 2 copii 12-18 ani achită 67,20 Lei/ zi pentru pat suplimentar şi mic dejun

Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

TIP CAMERĂ
01.07-31.08

Duminică - Joi Vineri - Sâmbătă
Single 156,80 179,20
Dublă 95,20 106,40

Apartament 117,60 128,80
Servicii incluse: cazare cu mic dejun, acces la Jacuzzi, saună, salină, internet Wi-fi, parcare. 
Taxa de staţiune se achită la recepţia hotelului: 2,5 Lei/zi/persoană.
Servicii opţionale: prânz sau cină 44 Lei/ zi / persoană.
Check-in începând cu orele 14:00 şi check-out până la ora 12:00. Nu este permis accesul 
cu animale de companie..
Facilităţi copii cu 1 adult:
- 1 copil 0-7 ani = tarif cameră single
- 2 copii 0-7 ani = tarif cameră dublă
- 1 sau 2 copii 7-12 ani = tarif cameră dublă
- 1 copil 12-18 ani = tarif cameră dublă
- 1 copil 0-7 ani şi 1 copil 7-12 = tarif cameră dublă
- 1 copil 0-7 ani şi 1 copil 12-18 ani = tarif cameră dublă
- 1 copil 7-12 ani şi 1 copil 12-18 ani = tarif cameră dublă cu pat suplimentar
- 2 copii 12-18 ani = tarif cameră dublă cu pat suplimentar
Facilităţi copii cu 2 adulţi:
- 1 sau 2 copii 0-7 ani gratuitate la cazare cu mic dejun în cameră dublă, opţional pat 
suplimentar 33,60 Lei / zi; al doilea copil 0-7 ani cazat în apartament achită pat supli-
mentar 33,60 Lei / zi
- 1 copil 7-12 ani achită 50,40 Lei / zi pentru pat suplimentar şi mic dejun în cameră 
dublă sau apartament, iar şi al doilea copil 7-12 ani achită pentru mic dejun 33,60 Lei / 
zi în apartament
- 1 sau 2 copii 12-18 ani achită 67,20 Lei/ zi pentru pat suplimentar şi mic dejun

Vacanță la munte
Prețuri recomandate în Lei/pachet/persoană

TIP CAMERA
01.07-31.08

Pachet 5 nopți Pachet 6 nopți Pachet 7 nopți
Single 728,00 840,00 940,80
Dublă 462,00 537,60 607,60

Apartament 588,00 688,80 784,00
Servicii incluse: cazare cu mic dejun, acces la Jacuzzi, saună, salină, internet Wi-fi, parcare. 
Taxa de staţiune se achită la recepţia hotelului: 2,5 Lei/zi/persoană.
Servicii opţionale: prânz sau cină 44 Lei/ zi / persoană.
Check-in începând cu orele 14:00 şi check-out până la ora 12:00. Nu este permis accesul 
cu animale de companie..
Facilităţi copii cu 1 adult:
- 1 copil 0-7 ani = tarif cameră single
- 2 copii 0-7 ani = tarif cameră dublă
- 1 sau 2 copii 7-12 ani = tarif cameră dublă
- 1 copil 12-18 ani = tarif cameră dublă
- 1 copil 0-7 ani şi 1 copil 7-12 = tarif cameră dublă
- 1 copil 0-7 ani şi 1 copil 12-18 ani = tarif cameră dublă
- 1 copil 7-12 ani şi 1 copil 12-18 ani = tarif cameră dublă cu pat suplimentar
- 2 copii 12-18 ani = tarif cameră dublă cu pat suplimentar
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Facilităţi copii cu 2 adulţi:
- 1 sau 2 copii 0-7 ani gratuitate la cazare cu mic dejun în cameră dublă, opţional pat 
suplimentar 33,60 Lei / zi; al doilea copil 0-7 ani cazat în apartament achită pat supli-
mentar 33,60 Lei / zi
- 1 copil 7-12 ani achită 50,40 Lei / zi pentru pat suplimentar şi mic dejun în cameră 
dublă sau apartament, iar şi al doilea copil 7-12 ani achită pentru mic dejun 33,60 Lei / 
zi în apartament
- 1 sau 2 copii 12-18 ani achită 67,20 Lei/ zi pentru pat suplimentar şi mic dejun

Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

TIP CAMERĂ
01.09-22.12

Duminică - Joi Vineri - Sâmbătă
Single 145,60 168,00
Dublă 92,40 100,80

Apartament 106,40 123,20
Servicii incluse: cazare cu mic dejun, acces la Jacuzzi, saună, salină, internet Wi-fi, parcare. 
Taxa de staţiune se achită la recepţia hotelului: 2,5 Lei/zi/persoană.
Servicii opţionale: prânz sau cină 44 Lei/ zi / persoană.
Check-in începând cu orele 14:00 şi check-out până la ora 12:00. Nu este permis accesul 
cu animale de companie..
Facilităţi copii cu 1 adult:
- 1 copil 0-7 ani = tarif cameră single
- 2 copii 0-7 ani = tarif cameră dublă
- 1 sau 2 copii 7-12 ani = tarif cameră dublă
- 1 copil 12-18 ani = tarif cameră dublă
- 1 copil 0-7 ani şi 1 copil 7-12 = tarif cameră dublă
- 1 copil 0-7 ani şi 1 copil 12-18 ani = tarif cameră dublă
- 1 copil 7-12 ani şi 1 copil 12-18 ani = tarif cameră dublă cu pat suplimentar
- 2 copii 12-18 ani = tarif cameră dublă cu pat suplimentar
Facilităţi copii cu 2 adulţi:
- 1 sau 2 copii 0-7 ani gratuitate la cazare cu mic dejun în cameră dublă, opţional pat 
suplimentar 33,60 Lei / zi; al doilea copil 0-7 ani cazat în apartament achită pat supli-
mentar 33,60 Lei / zi
- 1 copil 7-12 ani achită 50,40 Lei / zi pentru pat suplimentar şi mic dejun în cameră 
dublă sau apartament, iar şi al doilea copil 7-12 ani achită pentru mic dejun 33,60 Lei / 
zi în apartament
- 1 sau 2 copii 12-18 ani achită 67,20 Lei/ zi pentru pat suplimentar şi mic dejun

Vacanță la munte
Prețuri recomandate în Lei/pachet/persoană

TIP CAMERA
01.09-22.12

Pachet 5 nopți Pachet 6 nopți Pachet 7 nopți
Single 672,00 772,80 862,40 
Dublă 420,00 487,20 548,80 

Apartament 532,00 604,80 725,20 
Servicii incluse: cazare cu mic dejun, acces la Jacuzzi, saună, salină, internet Wi-fi, parcare. 
Taxa de staţiune se achită la recepţia hotelului: 2,5 Lei/zi/persoană.
Servicii opţionale: prânz sau cină 44 Lei/ zi / persoană.
Check-in începând cu orele 14:00 şi check-out până la ora 12:00. Nu este permis accesul 
cu animale de companie..
Facilităţi copii cu 1 adult:
- 1 copil 0-7 ani = tarif cameră single
- 2 copii 0-7 ani = tarif cameră dublă
- 1 sau 2 copii 7-12 ani = tarif cameră dublă
- 1 copil 12-18 ani = tarif cameră dublă
- 1 copil 0-7 ani şi 1 copil 7-12 = tarif cameră dublă
- 1 copil 0-7 ani şi 1 copil 12-18 ani = tarif cameră dublă
- 1 copil 7-12 ani şi 1 copil 12-18 ani = tarif cameră dublă cu pat suplimentar
- 2 copii 12-18 ani = tarif cameră dublă cu pat suplimentar
Facilităţi copii cu 2 adulţi:
- 1 sau 2 copii 0-7 ani gratuitate la cazare cu mic dejun în cameră dublă, opţional pat 
suplimentar 33,60 Lei / zi; al doilea copil 0-7 ani cazat în apartament achită pat supli-
mentar 33,60 Lei / zi
- 1 copil 7-12 ani achită 50,40 Lei / zi pentru pat suplimentar şi mic dejun în cameră 
dublă sau apartament, iar şi al doilea copil 7-12 ani achită pentru mic dejun 33,60 Lei / 
zi în apartament
- 1 sau 2 copii 12-18 ani achită 67,20 Lei/ zi pentru pat suplimentar şi mic dejun

HOTEL BELVEDERE
PREDEAL ***     

Dotări generale: restaurant de 200 
locuri, parcare proprie, internet, braserie 
80 locuri, terasă, 7 săli de conferinţă, 
sală multifuncţională de 130 locuri, 
sală de conferinţe de 70 locuri, 5 săli 
de tratative de 18 locuri. 
Dotări camere: TV, minibar, internet 
wireless, baie proprie, telefon. 
Număr total camere: 135 din care 5 

single, 116 duble dintre care 42 came-
re duble cu două paturi şi 74 camere 
matrimoniale, 10  apartamente - apar-
tamentul este compus din living şi 
dormitor şi 4 triple. 
Servicii masă: se acordă în restauran-
tul hotelului care vă invită să gustaţi 
din specialităţile casei şi preparatele 
tradiţionale româneşti, mâncăruri pline 

de savoare şi sănătate, într-un ambient 
cald, cu oameni zâmbitori şi servire 
ireproşabilă. Tarif prânz sau cină: 45 
Lei/ persoană, prânz + cină = 90 Lei/ 
persoană. 
Facilităţi copii: (în cameră cu 2 adulţi): 
Copiii cu vârsta cupinsa între 0-7 ani 
beneficiază de gratuitate la cazare în 
acelaşi pat cu parinii, 7-12 ani achită 

50% din tariful unui adult, între 12-17 
ani achită contravaloarea patului su-
plimentar 70% din tariful unui adult. 
Fitness/Wellness/Sport: sală fitness, 
baie română, hammam, jacuzzi, saună, 
masaj.
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Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană
TIP CAMERĂ 05.01-20.02

Dublă 94,88
Garsonieră 106,38
Apartament 117,88

Single 138,00
Servicii incluse: cazare cu mic dejun, GRATUIT: sală de fitness, saună, jacuzzi, internet 
wireless, parcare.
Servicii opţionale: Prânz sau cină (fişă cont) 44 Lei/zi/adult sau copil peste 12 ani şi 22 
Lei/zi/copil până în 12 ani
Conform HCL Nr 205 / 2015 începând cu 01 Ianuarie 2016 se încasează la recepţie TAXA  
SPECIALĂ „ SALVAMONT, DEZVOLTARE TURISTICĂ ŞI ÎNFRUMUSEŢARE STAŢIUNE „, în 
cuantum de 2,50 Lei /zi / turist. 
Facilităţi copii cu 1 adult:
- 1 sau 2 copii între 0-7 ani - tarif cameră single
- 1 copil între 7-12 ani – tarif cameră single şi 28.75 mic dejun 
- 2 copii între 7-12 ani – tarif cameră: dublă, garsonieră, apartament
- 1 copil peste 12 ani – tarif cameră dublă, garsonieră, apartament
- 2 copii peste 12 ani – tarif cameră dublă, garsonieră, apartament şi al doilea copil 70% 
din valoare unui loc cu mic dejun şi pat suplimentar
- 1 copil 0-7 ani şi 1 copil 7-12 ani - tarif cameră single şi pentru al doilea copil 28.75 
mic dejun 
- 1 copil 0-7 ani şi 1 copil peste 12 ani - tarif cameră dublă, garsonieră, apartament 
- 1 copil 7-12 ani  şi 1 copil peste 12 ani -tarif cameră dublă, garsonieră, apartament şi 
pat suplimentar 50 % din valoarea unui loc
Facilităţi copii cu 2 adulţi:
- 1 sau 2 copii între 0-7 ani – gratuitate cu mic dejun şi fără pat suplimentar
- 1 copil între 0-7 ani – 50% din valoarea unui loc cu mic dejun şi cu pat suplimentar 
DACĂ SE DOREŞTE
- 1 sau 2 copii între 7-12 ani – 50% din valoarea unui loc cu mic dejun şi UN pat supli-
mentar (chiar dacă sunt 2 copii)
- 1 sau 2 copii peste 12 ani – 70% din valoare unui loc cu mic dejun şi UN pat suplimentar 
(chiar dacă sunt 2 copii)
- 1 copil 7-12 ani -50% din valoarea unui loc şi 1 copil peste 12 ani -70% din valoare unui 
loc cu mic dejun şi UN pat suplimentar (chiar dacă sunt 2 copii)
Al 3 lea adult achită 70% din valoarea unui loc de cazare cu mic dejun şi beneficieaza 
de pat suplimentar.

Vacanță la munte
Prețuri recomandate în Lei/pachet/persoană

TIP CAMERA
05.01-20.03

5 nopți 6 nopți 7 nopți
Dublă 462,00 520,80 568,40

Servicii incluse: cazare cu mic dejun, GRATUIT: sală de fitness, saună, jacuzzi, internet 
wireless, parcare.
Servicii opţionale: Prânz sau cină (fişă cont) 44 Lei/zi/adult sau copil peste 12 ani şi 22 
Lei/zi/copil până în 12 ani
Conform HCL Nr 205 / 2015 începând cu 01 Ianuarie 2016 se încasează la recepţie TAXA  
SPECIALĂ „ SALVAMONT, DEZVOLTARE TURISTICĂ ŞI ÎNFRUMUSEŢARE STAŢIUNE „, în 
cuantum de 2,50 Lei /zi / turist. 
Facilităţi copii cu 2 adulţi:
- 1 sau 2 copii între 0-7 ani – gratuitate cu mic dejun şi fără pat suplimentar
- 1 copil între 0-7 ani – 50% din valoarea unui loc cu mic dejun şi cu pat suplimentar 
DACĂ SE DOREŞTE
- 1 sau 2 copii între 7-12 ani – 50% din valoarea unui loc cu mic dejun şi UN pat supli-
mentar (chiar dacă sunt 2 copii)
- 1 sau 2 copii peste 12 ani – 70% din valoare unui loc cu mic dejun şi UN pat suplimentar 
(chiar dacă sunt 2 copii)
- 1 copil 7-12 ani -50% din valoarea unui loc şi 1 copil peste 12 ani -70% din valoare unui 
loc cu mic dejun şi UN pat suplimentar (chiar dacă sunt 2 copii)
Al 3 lea adult achită 70% din valoarea unui loc de cazare cu mic dejun şi beneficieaza 
de pat suplimentar.

Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

TIP CAMERĂ
21.02-20.12

Duminică - Joi Vineri - Sâmbătă
Dublă 77,63 94,88 

Garsonieră 100,63 106,38 
Apartament 112,13 117,88 

Single 132,25 138,00 
Servicii incluse: cazare cu mic dejun, GRATUIT: sală de fitness, saună, jacuzzi, internet 
wireless, parcare.
Servicii opţionale: Prânz sau cină (fişă cont) 44 Lei/zi/adult sau copil peste 12 ani şi 22 
Lei/zi/copil până în 12 ani
Conform HCL Nr 205 / 2015 începând cu 01 Ianuarie 2016 se încasează la recepţie TAXA  
SPECIALĂ „ SALVAMONT, DEZVOLTARE TURISTICĂ ŞI ÎNFRUMUSEŢARE STAŢIUNE „, în 
cuantum de 2,50 Lei /zi / turist. 
Facilităţi copii cu 1 adult:
- 1 sau 2 copii între 0-7 ani - tarif cameră single
- 1 copil între 7-12 ani – tarif cameră single şi 28.75 mic dejun 
- 2 copii între 7-12 ani – tarif cameră: dublă, garsonieră, apartament
- 1 copil peste 12 ani – tarif cameră dublă, garsonieră, apartament
- 2 copii peste 12 ani – tarif cameră dublă, garsonieră, apartament şi al doilea copil 70% 
din valoare unui loc cu mic dejun şi pat suplimentar
- 1 copil 0-7 ani şi 1 copil 7-12 ani - tarif cameră single şi pentru al doilea copil 28.75 
mic dejun 
- 1 copil 0-7 ani şi 1 copil peste 12 ani - tarif cameră dublă, garsonieră, apartament 
- 1 copil 7-12 ani  şi 1 copil peste 12 ani -tarif cameră dublă, garsonieră, apartament şi 
pat suplimentar 50 % din valoarea unui loc
Facilităţi copii cu 2 adulţi:
- 1 sau 2 copii între 0-7 ani – gratuitate cu mic dejun şi fără pat suplimentar
- 1 copil între 0-7 ani – 50% din valoarea unui loc cu mic dejun şi cu pat suplimentar 
DACĂ SE DOREŞTE
- 1 sau 2 copii între 7-12 ani – 50% din valoarea unui loc cu mic dejun şi UN pat supli-
mentar (chiar dacă sunt 2 copii)
- 1 sau 2 copii peste 12 ani – 70% din valoare unui loc cu mic dejun şi UN pat suplimentar 
(chiar dacă sunt 2 copii)
- 1 copil 7-12 ani -50% din valoarea unui loc şi 1 copil peste 12 ani -70% din valoare unui 
loc cu mic dejun şi UN pat suplimentar (chiar dacă sunt 2 copii)
Al 3 lea adult achită 70% din valoarea unui loc de cazare cu mic dejun şi beneficieaza 
de pat suplimentar.

Vacanță la munte
Prețuri recomandate în Lei/pachet/persoană

TIP CAMERA
21.03-20.12

5 nopți 6 nopți 7 nopți
Dublă 378,00 436,80 490,00

Servicii incluse: cazare cu mic dejun, GRATUIT: sală de fitness, saună, jacuzzi, internet 
wireless, parcare.
Servicii opţionale: Prânz sau cină (fişă cont) 44 Lei/zi/adult sau copil peste 12 ani şi 22 
Lei/zi/copil până în 12 ani
Conform HCL Nr 205 / 2015 începând cu 01 Ianuarie 2016 se încasează la recepţie TAXA  
SPECIALĂ „ SALVAMONT, DEZVOLTARE TURISTICĂ ŞI ÎNFRUMUSEŢARE STAŢIUNE „, în 
cuantum de 2,50 Lei /zi / turist. 
Facilităţi copii cu 2 adulţi:
- 1 sau 2 copii între 0-7 ani – gratuitate cu mic dejun şi fără pat suplimentar
- 1 copil între 0-7 ani – 50% din valoarea unui loc cu mic dejun şi cu pat suplimentar 
DACĂ SE DOREŞTE
- 1 sau 2 copii între 7-12 ani – 50% din valoarea unui loc cu mic dejun şi UN pat supli-
mentar (chiar dacă sunt 2 copii)
- 1 sau 2 copii peste 12 ani – 70% din valoare unui loc cu mic dejun şi UN pat suplimentar 
(chiar dacă sunt 2 copii)
- 1 copil 7-12 ani -50% din valoarea unui loc şi 1 copil peste 12 ani -70% din valoare unui 
loc cu mic dejun şi UN pat suplimentar (chiar dacă sunt 2 copii)
Al 3 lea adult achită 70% din valoarea unui loc de cazare cu mic dejun şi beneficieaza 
de pat suplimentar.
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HOTEL ANDY
PREDEAL  ****    

Dotări generale: restaurant -cu o 
capacitate de 60 de locuri, parcare 
proprie -gratuita în limita locurilor 
disponibile, loc de joacă pentru co-
pii, internet -wireless gratuit, anima-
lele de companie acceptate -contra 
cost, terasă, cafenea, garden bar-
beque.  Toate camerele sunt pentru 
nefumători. 
Săli de conferinţă:  2 - (una cu o 
capacitate de 100 locuri, iar cealaltă 
50 locuri) ce beneficiază de lumină 
naturală şi sunt dotate cu scaune cu 
măsuţă, flipchart, ecran de proiec-
ţie, laptop, videoproiector, copiator, 
telefon, fax, internet, iar la cererea 
clienţilor se pot asigura servicii de 

traducere simultană, microfon mo-
bil, sistem de amplificare sunet. 
Dotări camere: TV, minibar, seif, baie 
cu cadă - și cabină de duş, internet, us-
cător de păr, telefon, accesul în came-
re se face pe bază de card magnetic. 
Număr total camere: 31 din care 
duble  27 - cu pat matrimonial sau 2 
paturi, apartamente  4 - Apartamen-
tul este compus din living şi dormitor, 
despărţite prin uşa şi o singură baie. 
Observaţii: check-in începând cu ora 
14:00; check-out până la ora 12:00. 
Servicii: la cerere se pot organiza 
diferite activităţi de team-building 
sau recreere în colaborare cu firme 
specializate.  

Servicii masă: se acordă în restaurantul 
Andy, categoria I. Micul dejun, în funcţie 
de numărul de turişti, poate fi english 
breakfast sau bufet suedez, iar mesele 
principale în sistem fişă cont a la carte. 
Fitness/Wellness/Sport: SPA, sală 
fitness, saună, jacuzzi; masaj; închi-
riere ATV-uri. 
Distracţie: sală de jocuri -ping-pong 
şi biliard, acces contra cost.

Prețuri recomandate în Euro/zi/persoană
TIP CAMERĂ 05.01-20.12

Single 40,25
Dublă 25,88
Triplă 21,08

Apartament 34,50
Pat suplimentar cu mic dejun 17,25

Servicii incluse: cazare cu mic dejun, acces gratuit la sală de fitness, biliard, tenis de 
masă, parcare proprie. 
Servicii opţionale: prânz sau cină 11 Euro/zi/persoană.
Facilităţi copii cu 2 adulţi: 
- 0-7 ani beneficiază de gratuitate la cazare în acelaşi pat cu părinţii şi achită pentru 
micul dejun 5,75 Euro/zi. Opţional dacă doresc pat suplimentar cu mic dejun vor achita 
17,25 Euro/zi.
- 7-12 ani beneficiază de gratuitate la cazare în acelaşi pat cu părinţii şi achită pentru 
micul dejun 5,75 Euro/zi. Opţional dacă doresc pat suplimentar cu mic dejun vor achita 
17,25 Euro/zi
- Peste 12 ani achită pat suplimentar şi mic dejun conform tabel

COMPLEX HOTELIER EDEN
PREDEAL ***    

Dotări generale: restaurant -150 
locuri, parcare proprie, internet -wire-
less, păstrare obiecte de valoare, te-
rasă - 250 locuri, bar de zi - 30 locuri, 
garderobă ski. 
Săli de conferinţă: 12 - Sală - 12 lo-
curi, Sală - 35 locuri, Sală - 50 locuri, 
Sală - 100 locuri şi Sală - 150 locuri. 
Dotări camere: TV, minibar, internet 
-wireless, telefon, baie proprie. 
Număr total camere: 31 Single: 28 
- orice spaţiu de cazare (mai puţin 
suitele) se poate valorifica şi în regim 

de single, Duble: 17 - din care 4 duble 
Junior în vila 1, 6 duble Forest în vila 
2 şi 7 duble Eden în Hotel, Aparta-
mente: 6 - situate toate în hotel din 
care 3 apartamente standard cu ca-
napea extensibilă, 2 apartamente cu 
hidromasaj şi canapea extensibilă, şi 
1 apartament delux cu canapea ne-
extensibilă şi şemineu,  Garsoniere: 
3 - situate în vila 1 şi în vila 2 şi au ca-
napea extensibilă. În hotel mai sunt 
şi 2 duplexuri cu scară interioară şi 
canapea extensibilă iar în vile există 

şi 3 suite (pentru 4 persoane) formate 
din living şi 2 camere. 
Observaţii: Nu se acceptă animale 
de companie. 
Servicii masă: se acordă în unitatea 
restaurant Eden, categoria I, în sis-
tem a la carte. 
Facilităţi copii: În camerele duble 
se pot caza maximum 2 adulţi şi un 
copil până în 10 ani în pat cu părinţii, 
hotelul nu dispune de paturi supli-
mentare. În apartamente, garsoni-
ere şi duplexuri se pot caza 2 adulţi 

cu maximum 2 copii până la 14 ani. 
Pentru a 3-a persoană adultă în ca-
drul apartamentelor, garsonierelor şi 
duplexurilor se plăteşte suplimentar. 
Apartamentele, garsonierele şi duple-
xurile nu se adresează la 4 persoane 
adulte. 
Fitness/Wellness/Sport: saună, ma-
saj.  
Atracţii turistice: Cascada Tamina, 
Peştera de Gheaţă, obiective istorice 
din Braşov, Sinaia, Râşnov, Castelul 
Bran.
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Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană
TIP CAMERĂ 13.02 – 13.04
Dublă JUNIOR 60,00
Dublă FOREST 70,00

Dublă EDEN 75,00
Garsonieră 100,00
Apartament 115,00

Apartament cu hidromasaj 135,00
Apartament delux cu șemineu 180,00

Suită (4 persoane) 55,00
Duplex 120,00

Servicii incluse: cazare cu mic dejun. Ziua hotelieră începe cel târziu la ora 17.00 şi se 
termină la ora 12.00. Animalele de companie nu sunt acceptate.
Servicii opţionale: masă fişă cont prânz sau cină 55,00 Lei/zi/adult şi copil peste 14 ani 
şi 27,50 Lei/zi/copil sub 14 ani
Facilităţi copii cu 2 adulţi:
- În camerele duble se pot caza 2 persoane adulte şi un copil până la maximum 10 ani - 
gratuit fără pat suplimentar
- În cadrul apartamentelor, garsonierelor şi duplexurilor, se pot caza 2 persoane adulte şi 
maximum 2 copii până în 10 ani  gratuit fără pat suplimentar
- Copiii cu vârste între 10 şi 14 ani achită 35 Lei/zi, beneficiind de servicii de cazare cu 
mic dejun, fiind cazaţi în apartamente, garsoniere sau duplexuri
Pentru a treia persoană adultă (>14 ani) în cadrul apartamentelor, garsonierelor şi du-
plexurilor, se plătesc suplimentar 55 Lei/zi, beneficiind de cazare cu mic dejun inclus
Hotelul nu dispune de paturi suplimentare.

Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană
TIP CAMERĂ 18.04 – 22.12
Dublă JUNIOR 60,00
Dublă FOREST 70,00

Dublă EDEN 80,00
Garsonieră 100,00
Apartament 115,00

Apartament cu hidromasaj 135,00
Apartament delux cu șemineu 180,00

Suită (4 persoane) 55,00
Duplex 120,00

Servicii incluse: cazare cu mic dejun. Ziua hotelieră începe cel târziu la ora 17.00 şi se 
termină la ora 12.00. Animalele de companie nu sunt acceptate.
Servicii opţionale: masă fişă cont prânz sau cină 55,00 Lei/zi/adult şi copil peste 14 ani 
şi 27,50 Lei/zi/copil sub 14 ani
Facilităţi copii cu 2 adulţi:
- În camerele duble se pot caza 2 persoane adulte şi un copil până la maximum 10 ani - 
gratuit fără pat suplimentar
- În cadrul apartamentelor, garsonierelor şi duplexurilor, se pot caza 2 persoane adulte şi 
maximum 2 copii până în 10 ani  gratuit fără pat suplimentar
- Copiii cu vârste între 10 şi 14 ani achită 35 Lei/zi, beneficiind de servicii de cazare cu 
mic dejun, fiind cazaţi în apartamente, garsoniere sau duplexuri
Pentru a treia persoană adultă (>14 ani) în cadrul apartamentelor, garsonierelor şi du-
plexurilor, se plătesc suplimentar 55 Lei/zi, beneficiind de cazare cu mic dejun inclus
Hotelul nu dispune de paturi suplimentare.
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Dotări generale: restaurant  Taverna 
Lupilor 350 locuri- 250 locuri parter 
plus mansardă, 70 locuri în cramă (dife-
renţa constă în separee micuţe), parca-
re proprie  supravegheta video şi gratui-
tă (350 locuri), loc de joacă pentru copii, 
internet, bar de zi, 3 baruri, terasă 100 
locuri, foişoare cu grătare. 
Săli de conferinţă: 4 - 2 de 150 de 
persoane,1 de 70 persoane şi 1 de 300 
locuri. Dotări: videoproiector, ecran, 
flipchart, sonorizare. 
Dotări camere: TV, minibar, seif, baie 
cu duş, balcon, internet -cablu, tele-
fon. Duble: 18 - pot fi valorificate şi în 
regim single. 

Servicii: spălătorie, călcătorie, room- 
service. 
Servicii masă: se acordă în unitatea 
restaurant Taverna Lupilor, categoria 
4 stele, mic dejun bufet/a la carte, 
prânzul şi cina în sistem a la carte. 
Facilităţi copii: (în cameră cu 2 
adulţi): Pentru copiii până în 7 ani ca-
zarea este gratuită. 
Fitness/Wellness/Sport: piscină 
acoperită -semi-olimpica, încălzită 
cu acces exterior vara, SPA -saune 
umede, saune uscate,masaj, teren 
tenis, sală fitness, biciclete, jacuzzi, 
masaj, sporturi în sală amenajată 
(fotbal, tenis, handbal, baschet, volei, 

ping-pong), cosmetică, coafor, mane-
chiura, pedichiură. 
Distracţie: sală de bowlling, biliard, 
paint-ball, la cerere se pot organiza 

plimbări cu ATV-uri, sânii sau căruţe 
trase de cai, loc de joacă pentru copii 
(interior şi exterior), petreceri pentru 
copii cu clovni şi face-painting, teatru 
de păpuşi / proiecţie film pentru co-
pii, tiroliana, panou de alpinism, tenis 
de picior, tir cu arcul, cursuri de înot/ 
aqua-gym / concurs polo, foc de ta-
bără cu muzică folk/ vin fiert, dansuri 
populare româneşti/greceşti/Latino, 
parada mascotelor.

HOTEL ZADA
PREDEAL  ***    

Dotări generale: restaurant, parcare 
proprie păzită, loc de joacă pentru 
copii, păstrare obiecte de valoare, 
bar cu terasă, o sală de conferinţe 
cu o capacitate de 60 locuri. 
Dotări camere: TV, baie cu cadă, 
baie cu duş, balcon, internet wire-
less, telefon. 
Număr total camere: 24 din care 20 
duble, 4 apartamente din care unul 
cu jacuzzi. 
Servicii: room service, depozitare 
materiale sportive, transport gratu-

it la pârtia Clăbucet, pârtia Sorica 
- Azuga, pârtia Pârâul Rece (pentru 
începători), cu microbus propriu. 
Servicii masă: în restaurantul propriu. 
Facilităţi copii: (în cameră cu 2 adulţi): 
Copiii până la vârsta de 7 ani benefi-
ciază de gratuitate la cazare cu mic 
dejun şi dorm în pat cu părinţii, peste 
7 ani achită 50% din tariful unui adult. 
Distracţie: sală de jocuri, parapan-
tă, paintball, bungee jumping, dru-
meţii montane, alpinism în Cheile 
Râșnoavei, ATV.

Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană
TIP CAMERĂ 05.01-20.12

Dublă 65,00

Dublă în regim single 110,00

Apartament 90,00
Servicii incluse: cazare cu mic dejun (15,00 Lei/zi/persoană)
La recepţia hotelului se achită taxa locală 2,50 Lei/zi/persoană.
Servicii opţionale: prânz sau cină 33,00 Lei/zi/adult sau copil
Facilităţi copii cu 1 adult:
- 1 copil cu vârsta până în 7 ani – tarif cameră dublă
- 2 copii cu vârsta până în 7 ani – tarif cameră dublă cu pat suplimentar OBLIGATORIU: 
15,00 Lei/zi
- 1 copil peste 7 ani - tarif cameră dublă
- 2 copii peste 7 ani - tarif cameră dublă cu pat suplimentar OBLIGATORIU: 15,00 Lei/zi 
şi un mic dejun de 15,00 Lei/zi
- 1 copil cu vârsta până în 7 ani şi 1 copil peste 7 ani tarif cameră -  tarif cameră dublă cu 
pat suplimentar OBLIGATORIU: 15,00 Lei/zi şi un mic dejun de 15,00 Lei/zi
Facilităţi copii cu 2 adulţi:
- 1 copil cu vârsta până în 7 ani – gratuit în pat cu părinţii, sau opţional pat suplimentar 
15,00 Lei/zi
- 2 copii cu vârsta până în 7 ani – unul dintre copii beneficiază de mic dejun gratuit şi 
cazare în pat cu părinţii, iar pentru cel de al doilea se achită mic dejun 15,00 Lei/zi şi pat 
suplimentar OBLIGATORIU 15,00 Lei/zi.
- 1 copil peste 7 ani - pat suplimentar OBLIGATORIU: 15,00 Lei/zi şi mic dejun de 15,00 
Lei/zi
- 2 copii peste 7 ani - mic dejun de 15,00 Lei/zi/copil şi cazarea se face doar în apartament
- 1 copil cu vârsta până în 7 ani şi 1 copil peste 7 ani- mic dejun de 15,00 Lei/zi/copil şi 
cazarea se face doar în apartament

HOTEL WOLF 1
BRAN - MOIECIU ***     

Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

TIP CAMERĂ
04.01-30.06

Luni - Joi Vineri - Duminică
Dublă 101,75 110,00
Single 181,50 198,00

Pat suplimentar copil 7-14 ani 66,00 66,00
Servicii incluse: cazare cu mic dejun inclus, taxa locală de staţiune, acces gratuit pisci-
nă (250 mp, acoperită şi încălzită) la saună, jacuzzi şi hamam.
Servicii opţionale: prânz sau cină fişă cont 44 Lei / zi/ adult şi 22 Lei / zi /copil 0-14 ani
Facilităţi copii cu 1 adult:
- 1 sau 2 copii 0-7 ani beneficiază de gratuitate la cazare şi mic dejun în cameră single
- 1 copil 7-14 ani tarif cameră dublă
- 2 copii 7-14 ani tarif cameră dublă cu pat suplimentar
Facilităţi copii cu 2 adulţi:
- 1 sau 2 copii 0-7 ani beneficiază de gratuitate la cazare şi mic dejun în cameră single
- 1 copil 7-14 ani achită pat suplimentar cu mic dejun conform tabel
- al doilea copil 7-14 ani achită micul dejun 22,00 Lei/zi
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Dotări generale: restaurant Taver-
na Lupilor 350 locuri, 250 locuri 
parter plus mansardă, 70 locuri în 
cramă (diferenţa constă în sepa-
ree micuţe), parcare proprie -su-
pravegheata video şi gratuită (350 
locuri), loc de joacă pentru copii, 
internet, bar de zi, 2 lifturi interioa-
re, 1 lift panoramic, 3 baruri, terasă 
100 locuri, foişoare cu grătare. 
Săli de conferinţă: 4 - 2 de 150 de 
persoane,1 de 70 persoane şi 1 de 
300 locuri. Dotări: videoproiector, 
ecran, flipchart, sonorizare. 
Dotări camere: TV -plasma, minibar, 
seif, baie cu cadă -sau duş, balcon, 
internet, telefon. 
Număr total camere: 56, Duble: 41 
- dintre care 2 camere duble sunt 
pentru persoane cu dezabilitati. 
Apartamente: 4 - dintre care 2 apar-
tamente deluxe şi 2 apartamente ju-
nior. Apartamentele deluxe dispun de 
şemineu şi jacuzzi, dormitor cu pat 
matrimonial, living cu canapea exten-
sibilă. Apartmente junior: 2. Triple: 11 
- sunt formate din pat dublu twin şi 
canapea extensibilă sau pat pentru o 
singură persoană. 

Servicii masă: se acordă în unitatea 
restaurant Taverna Lupilor, categoria 
4 stele, mic dejun bufet/ a la carte, 
prânzul şi cina în sistem a la carte. 
Facilităţi copii: (în cameră cu 2 
adulţi):  Pentru copiii până în 7 ani 
cazarea este gratuită. 
Fitness/Wellness/Sport: piscină 
acoperită - semi-olimpica, încălzită 
cu acces exterior vara, SPA -sauna 
umedă, saună uscată, masaj, teren 
tenis, sală fitness, biciclete, jacuzzi, 
masaj, sporturi în sală amenajată 
(fotbal, tenis, handbal, baschet, volei, 
ping-pong), cosmetică, coafor, mane-
chiura, pedichiură. 
Distracţie: sală de bowlling, bi-
liard, paint-ball, la cerere se pot 
organiza plimbări cu ATV-uri, sănii 
sau căruţe trase de cai, loc de joa-
că pentru copii (interior şi exteri-
or), petreceri pentru copii cu clovni 
şi face-painting, teatru de păpuşi 
/ proiecţie film pentru copii, tiro-
liana, panou de alpinism, tenis de 
picior, tir cu arcul, cursuri de înot/ 
aqua-gym / concurs polo, foc de 
tabără cu muzică folk/ vin fiert, 
dansuri populare

HOTEL WOLF 2
BRAN - MOIECIU ****     

Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

TIP CAMERĂ
01.07-14.09

Luni - Joi Vineri - Duminică
Dublă 118,25 126,50
Single 214,50 231,00

Pat suplimentar copil 7-14 ani 66,00 66,00
Servicii incluse: cazare cu mic dejun inclus, taxa locală de staţiune, acces gratuit pisci-
nă (250 mp, acoperită şi încălzită) la saună, jacuzzi şi hamam.
Servicii opţionale: prânz sau cină fişă cont 44 Lei / zi/ adult şi 22 Lei / zi /copil 0-14 ani
Facilităţi copii cu 1 adult:
- 1 sau 2 copii 0-7 ani beneficiază de gratuitate la cazare şi mic dejun în cameră single
- 1 copil 7-14 ani tarif cameră dublă
- 2 copii 7-14 ani tarif cameră dublă cu pat suplimentar
Facilităţi copii cu 2 adulţi:
- 1 sau 2 copii 0-7 ani beneficiază de gratuitate la cazare şi mic dejun în cameră single
- 1 copil 7-14 ani achită pat suplimentar cu mic dejun conform tabel
- al doilea copil 7-14 ani achită micul dejun 22,00 Lei/zi

Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

TIP CAMERĂ
15.09-23.12

Luni - Joi Vineri - Duminică
Dublă 101,75 110,00
Single 181,50 198,00

Pat suplimentar copil 7-14 ani 66,00 66,00
Servicii incluse: cazare cu mic dejun inclus, taxa locală de staţiune, acces gratuit pisci-
nă (250 mp, acoperită şi încălzită) la saună, jacuzzi şi hamam.
Servicii opţionale: prânz sau cină fişă cont 44 Lei / zi/ adult şi 22 Lei / zi /copil 0-14 ani
Facilităţi copii cu 1 adult:
- 1 sau 2 copii 0-7 ani beneficiază de gratuitate la cazare şi mic dejun în cameră single
- 1 copil 7-14 ani tarif cameră dublă
- 2 copii 7-14 ani tarif cameră dublă cu pat suplimentar
Facilităţi copii cu 2 adulţi:
- 1 sau 2 copii 0-7 ani beneficiază de gratuitate la cazare şi mic dejun în cameră single
- 1 copil 7-14 ani achită pat suplimentar cu mic dejun conform tabel
- al doilea copil 7-14 ani achită micul dejun 22,00 Lei/zi

Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

TIP CAMERĂ
04.01-30.06

Luni - Joi Vineri - Duminică
Dublă standard 134,40 145,60

Dublă standard în regim single 246,40 268,80 
Dublă high 140,00 151,20 

Dublă high în regim single 257,60 280,00 
Dublă family 145,60 156,80 
Dublă deluxe 151,20 162,40 

Dublă family deluxe 156,80 168,00 
Junior suite 190,40 201,60 
Deluxe suite 246,40 257,60 

Servicii incluse: cazare cu mic dejun, taxa de staţiune şi acces gratuit la SPA (piscină 
acoperită şi încălzită, saună, jacuzzi şi saună umedă).
Servicii opţionale: prânz sau cină fişă cont 44 Lei / zi/ adult şi 22 Lei / zi /copil 0-14 ani
Facilităţi copii cu 1 adult în camere standard sau high:
- 1 sau 2 copii 0-7 ani beneficiază de gratuitate la cazare şi mic dejun în cameră single
- 1 copil 7-14 ani tarif cameră dublă
- 2 copii 7-14 ani tarif cameră dublă cu pat suplimentar :67,20 Lei/zi
Facilităţi copii cu 2 adulţi în camere standard sau high:
- 1 sau 2 copii 0-7 ani beneficiază de gratuitate la cazare şi mic dejun în cameră single
- 1 copil 7-14 ani achită pat suplimentar cu mic dejun: 67,20 Lei/zi 
- al doilea copil 7-14 ani achită micul dejun 22,40 Lei/zi
Facilităţi copii cu 2 adulţi în restul camerelor pentru că au canapea extensibilă
- 1 sau 2 copii 0-7 ani beneficiază de gratuitate la cazare şi mic dejun 
- 1 copil 7-14 ani beneficiază de gratuitate la cazare şi mic dejun 
- al doilea copil 7-14 ani achită micul dejun 22,40 Lei/zi
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Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

TIP CAMERĂ
01.07-14.09

Luni - Joi Vineri - Duminică
Dublă standard 156,80 168,00

Dublă standard în regim single 291,20 313,60 
Dublă high 162,40 173,60 

Dublă high în regim single 302,40 324,80 
Dublă family 168,00 179,20
Dublă deluxe 173,60 184,80 

Dublă family deluxe 179,20 190,40 
Junior suite 212,80 224,00 
Deluxe suite 268,80 280,00 

Servicii incluse: cazare cu mic dejun, taxa de staţiune şi acces gratuit la SPA (piscină 
acoperită şi încălzită, saună, jacuzzi şi saună umedă).
Servicii opţionale: prânz sau cină fişă cont 44 Lei / zi/ adult şi 22 Lei / zi /copil 0-14 ani
Facilităţi copii cu 1 adult în camere standard sau high:
- 1 sau 2 copii 0-7 ani beneficiază de gratuitate la cazare şi mic dejun în cameră single
- 1 copil 7-14 ani tarif cameră dublă
- 2 copii 7-14 ani tarif cameră dublă cu pat suplimentar :67,20 Lei/zi
Facilităţi copii cu 2 adulţi în camere standard sau high:
- 1 sau 2 copii 0-7 ani beneficiază de gratuitate la cazare şi mic dejun în cameră single
- 1 copil 7-14 ani achită pat suplimentar cu mic dejun: 67,20 Lei/zi 
- al doilea copil 7-14 ani achită micul dejun 22,40 Lei/zi
Facilităţi copii cu 2 adulţi în restul camerelor pentru că au canapea extensibilă
- 1 sau 2 copii 0-7 ani beneficiază de gratuitate la cazare şi mic dejun 
- 1 copil 7-14 ani beneficiază de gratuitate la cazare şi mic dejun 
- al doilea copil 7-14 ani achită micul dejun 22,40 Lei/zi

Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

TIP CAMERĂ
15.09-23.12

Luni - Joi Vineri - Duminică
Dublă standard 134,40 145,60

Dublă standard în regim single 246,40 268,80
Dublă high 140,00 151,20

Dublă high în regim single 257,60 280,00
Dublă family 145,60 156,80
Dublă deluxe 151,20 162,40

Dublă family deluxe 156,80 168,00
Junior suite 190,40 201,60
Deluxe suite 246,40 257,60

Servicii incluse: cazare cu mic dejun, taxa de staţiune şi acces gratuit la SPA (piscină 
acoperită şi încălzită, saună, jacuzzi şi saună umedă).
Servicii opţionale: prânz sau cină fişă cont 44 Lei / zi/ adult şi 22 Lei / zi /copil 0-14 ani
Facilităţi copii cu 1 adult în camere standard sau high:
- 1 sau 2 copii 0-7 ani beneficiază de gratuitate la cazare şi mic dejun în cameră single
- 1 copil 7-14 ani tarif cameră dublă
- 2 copii 7-14 ani tarif cameră dublă cu pat suplimentar :67,20 Lei/zi
Facilităţi copii cu 2 adulţi în camere standard sau high:
- 1 sau 2 copii 0-7 ani beneficiază de gratuitate la cazare şi mic dejun în cameră single
- 1 copil 7-14 ani achită pat suplimentar cu mic dejun: 67,20 Lei/zi 
- al doilea copil 7-14 ani achită micul dejun 22,40 Lei/zi
Facilităţi copii cu 2 adulţi în restul camerelor pentru că au canapea extensibilă
- 1 sau 2 copii 0-7 ani beneficiază de gratuitate la cazare şi mic dejun 
- 1 copil 7-14 ani beneficiază de gratuitate la cazare şi mic dejun 
- al doilea copil 7-14 ani achită micul dejun 22,40 Lei/zi
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Dotări generale: restaurant – cu capaci-
tate 240 locuri, parcare proprie – capaci-
tate 40 de locuri, păstrare obiecte de va-
loare, bar de zi, braserie, grădină de vară.  
Săli de conferință: 2 cu 150 de locuri re-
spective 40 de locuri; dispun de acoperire 
wireless pentru internet, flipchart și ecran 
de proiecție.. 
Dotări camere: TV, frigider, baie cu duș, 
telefon. 

Număr total camere:  240. 
Duble: 231 - camere cu 2 paturi. 
Apartamente: 9 - apartamentul este 
compus din living și dormitor. Check-in 
începând cu orele 14:00; check-out până 
la orele 12:00. Opțional salina de la Târgu 
Ocna, se face abonament pentru minim 
5 zile.
Servicii: Oferirea de informații turistice și 
despre mijloacele de transport, trezirea 

la ora solicitată, păstrarea obiectelor de 
valoare, transmiterea de mesaje de la 
sau către turiști, preluarea și expedierea 
corespondenței, păstrarea obiectelor ui-
tate și anunțarea turiștilor, păstrarea ba-
gajelor, precum și acces gratuit la internet 
wireless, în holul de la recepție.. 
Servicii masă: Restaurant Venus, cate-
goria I. Masa se servește în sistem á la 
carte. 
Fitness/Wellness/Sport: bază trata-
ment, saună. 
Tratament: Bază de tratament amenaja-
tă pentru tratarea afecțiunilor aparatului 
digestiv, hepato-biliare, căilor respirato-
rii, metabolice și de nutriție, asociate. 
Proceduri în secția de electroterapie: io-
nizări, curenți diadinamici, ultrasunete, 
magnetodiaflux, unde scurte, inhalații. 

Proceduri în secția de hidroterapie: băi 
cu bule, băi de plante, băi galvanice, duș 
subacval, duș scoțian, saună. Se efec-
tuează de asemenea și tratamente cu 
parafină și masaje manuale parțiale și 
generale, cure cu ape minerale numai cu 
recomandarea medicului. Apele minerale 
carbogazoase, dar și microclimatul de 
salină (Salina Tg. Ocna) sunt hotărâtoa-
re în tratamentele aplicate de personalul 
de specialitate. Atractii turistice: parcul 
stațiunii, drumeții la Cheile “300 de scări”, 
Popasul “Cascada”, păstrăvărie, Valea 
Slănicului, Muntele “Pufu” și Muntele 
“Corbu”, Mănăstirea Runcu (1457), Onești 
- Biserica Adormirii Maicii Domnului 
(1493), Comănești - Palatul Ghica (1790), 
Tescani - Muzeul George Enescu.

M O L D O V A
SLĂNIC MOLDOVA **      

  HOTEL VENUS

Minim 2 nopți

Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

Tip Cameră 22.04-30.06
01.09-15.11 01.07-31.08

Dublă standard 34,20 39,90

Dublă confort 62,70 62,70

Single standard 54,72 71,82

Single confort 112,86 112,86

Apartament standard 125,40 148,20

Apartament confort 228,00 228,00
Servicii incluse: cazare.
Servicii opționale: mic dejun meniu fix 11,40 Lei/zi, mic dejun fișă cont 17,10 Lei/zi, 
prânz meniu fix 22,80 Lei/zi, prânz fișă cont 51,30 Lei/zi, cină meniu fix 17,10 Lei/zi, cină 
fișă cont 51,30 Lei/zi, tratament 2 proceduri + 1 gratis de luni până vineri 22,80 Lei/zi, 
cură de creonoterapie de luni până vineri 11,40 Lei/persoană, închiriere răcitor 5.7 Lei/zi.
Facilități copii: 0-6 ani beneficiază de gratuitate dacă nu solicită pat suplimentar, 6-17 
achită 22,80 Lei/zi pentru patul suplimentar și opțional 11,40 Lei/zi pentru micul dejun 
meniu fix, 17,10 Lei/zi mic dejun fișă cont, 22,80 Lei/zi prânz și cină fișă cont, 2,80 Lei/zi 
prânz meniu fix si 17,10 Lei/zi cină meniu fix.
Turiștii trebuie să prezinte biletul de trimitere de la medicul de familie sau medicul speci-
alist, adeverință de salariat sau cupon de pensie. Taxa de stațiune se achită la recepție.

Pachet 10 zile de odihnă și tratament la Slănic Moldova

Prețuri recomandate în Lei/pachet/persoană

Tip Cameră 22.04-30.06
01.09-15.11 01.07-31.08

Dublă 826,10 925,10
Servicii incluse: 10 nopți cazare, pensiune completă meniu fix, tratament 2 proceduri/
zi/ 8 zile + cură de crenoterapie. Turiștii trebuie să prezinte biletul de trimitere de la 
medicul de familie sau medicul specialist, adeverință de salariat sau cupon de pensie. 
Taxa de stațiune se achită la recepție.

Oferta seniorilor 55+ sau pensionari

Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

Tip Cameră 22.04-30.06
01.09-15.11 01.07-31.08

Dublă 77,00 92,40

Single 99,00 -
Servicii incluse:  pensiune completă meniu fix (dietă), tratament 2 proceduri/zi + cură 
de crenoterapie. Turiștii trebuie să prezinte biletul de trimitere de la medicul de familie 
sau medicul specialist, adeverință de salariat sau cupon de pensie. 
Condiție: minim 6 nopți

O săptămână la Slănic Moldova

Prețuri recomandate în Lei/pachet/persoană

Tip Cameră 22.04-30.06
01.09-15.11

Dublă 607,20
Servicii incluse: 6 nopți cazare cu pensiune completă meniu fix, tratament balnear 10 
proceduri / pachet / persoană.
Turistii trebuie să prezinte biletul de trimitere de la medicul de familie sau medicul speci-
alist, adeverință de salariat sau cupon de pensie. Taxa de stațiune se achită la recepție.

Decada balneară

Prețuri recomandate în Lei/pachet/persoană

Tip Cameră 22.04-30.06
01.09-15.11

Dublă 705,10
Servicii incluse: 9 nopți cazare, pensiune completă meniu fix (dietă), tratament 14 pro-
ceduri/pachet.
Turiștii trebuie să prezinte biletul de trimitere de la medicul de familie sau medicul speci-
alist, adeverință de salariat sau cupon de pensie. 
Taxa de stațiune se achită la recepție.
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Hotelul este situat în centrul stațiunii. 
Adresa: Durău, cod 617130, jud. Neamț. 
Hotel BRADUL reprezintă una din cele 
mai bune variante de cazare din stațiunea 
Durău, atât datorită amplasării lui în cen-
trul stațiunii cât și datorită raportului preț-
calitate foarte bun. 
Dotări generale: restaurant - 200 locuri, 
bar de zi, terasă de vară - 40 locuri. 
Săli de conferință: 1 - o sală cu capacita-

te de 50 locuri. 
Dotări camere: TV, minibar, baie cu duș, 
balcon. 
Număr total camere: 75 Duble. 
72 Apartamente: 3 - apartamentul este 
compus din living și dormitor. La receptie 
turistii vor achita taxa de stațiune de 1% 
din valoarea tarifului de cazare pentru o 
noapte. Check-in începând cu ora 14:00; 
check-out până la ora 11:00. 

Servicii masă: se acordă în unitatea re-
staurant Bradul, categoria 3 stele, în sis-
tem bonuri valorice. 
Distracție: discotecă, jocuri mecanice, 
biliard. 

Atracții turistice: Mănăstirea Durău, cas-
cada Duruitoarea, Mănăstirea Neamțului, 
Rezervația de zimbri Dragoș Vodă, Casa 
memorială Ion Creangă, Cheile Bicazului.

Hotelul este situat în centrul stațiunii. 
Adresa: Durău, cod 617130, jud. Neamț.
Dotări generale: restaurant - 150 locuri 
(cu orchestră), parcare proprie - gratuită, 
bar de zi, terasă de vară - 80 locuri, foișor, 
grătar. 
Dotări camere: TV, minibar, baie cu 
cadă - sau baie cu duș, telefon cu linie 
internațională. 

Număr total camere: 18 
Duble: 12 - dintre care 3 camere suite 
compuse din 2 dormitoare, hol și baie. 
Triple: 3 Garsoniere: 3 - garsoniera dispune 
de două dormitoare, hol și baie. 
La recepție turiștii vor achita taxa de 
stațiune de 1% din valoarea tarifului de 
cazare pentru o noapte. Check-in începând 
cu ora 14:00; check-out până la ora 11:00. 

Servicii: Incluse în tarif: păstrarea baga-
jelor și obiectelor de valoare. Contra-cost: 
plimbări cu sania/căruța, facilități pârtie 
de ski, călcătorie/spălătorie, rezervări 
bilete CFR/avion, organizări excursii la 
principalele obiecive turistice din zonă. 
Servicii masă: se acordă în unitatea re-
staurant Brândușa, categoria I, în sistem 

bonuri valorice. 
Facilități copii: (în cameră cu 2 adulți): 
copiii cu vârsta cuprinsă între 0-14 ani 
neîmpliniți beneficiază de gratuitate la 
cazare, 10-18 ani neîmpliniți achită 50% 
din tariful unui adult și beneficiază de pat 
suplimentar. 
Distracție: sală de biliard, șah, table. 
Atracții turistice: Mănăstirea Durău, Cas-
cada Duruitoarea, Mănăstirea Neamțului, 
Rezervația de zimbri Dragoș Vodă, Casa 
memorială Ion Creangă, Cheile Bicazului.

DURĂU 

DURĂU 

***

**

     
  

     
  

HOTEL BRADUL

HOTEL BRÂNDUȘA

Preturi recomandate in Lei/zi/persoana

TIP CAMERA 05.01-30.06

Single 92,00

Dublă 46,00

Apartament 86,25
Servicii incluse: cazare.
Servicii opționale: mic dejun / prânz /  cină în sistem bonuri valorice - 33 Lei / zi / masă 
/ persoană.
Facilități copii: 0-14 ani neîmpliniți gratuit fără pat, opțional pat suplimentar 50% din ta-
riful de adult; 14-18 ani neîmpliniți achită 100% din tariful unui adult cu pat suplimentar.

Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

TIP CAMERA 05.01-30.06

Dublă 40,25

Triplă 34,50

Suită 69,00

Single 80,50
Servicii incluse: cazare.
Servicii opționale: mic dejun /  prânz / cină în sistem bonuri valorice - 33 Lei / zi / masă 
/ persoană.
Facilități copii: 0-14 ani neîmpliniți gratuit fără pat, opțional pat suplimentar 50% din ta-
riful de adult; 14-18 ani neîmpliniți achită 100% din tariful unui adult cu pat suplimentar.
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Hotelul este situat in localitatea Mahmudia 
pe malul Dunării. Pentru o vacanță de neui-
tat, cea mai potrivită alegere de
Dotări generale: restaurant - 100 locuri, 
parcare proprie - păzită, internet - wi-
reless, terasă - 100 locuri, bar de zi - 30 
locuri, ponton de acostare pentru cei cu 
ambarcațiuni proprii, barbeque, parc, fale-
ză de promenadă și șalupe rapide pentru 
excursii sau pescuit. 

Săli de conferință: 1 - o sală pentru 100 
persoane dotată cu echipamente de ulti-
mă generație dedicate acestui domeniu 
de activitate: video proiector, flip chart, 
speaker sistem, internet etc. 
Dotări camere: aer condiționat, TV, mini-
bar, baie cu duș, internet - wireless, uscător 
de păr, halate și prosoape pentru piscină. 
Apartamentele dispun de baie cu cadă și 
două balcoane. 

Număr total camere: 38. 
Duble: 27 - dintre care 9 camere duble 
economy cu pat matrimonial sau două 
paturi și 18 camere duble standard cu pat 
matrimonial sau două paturi. 
Apartamente: 2 - living și dormitor, 2 bal-
coane, 1 baie cu cadă, vedere Dunăre.
Familiale: 9 - 2 camere, pat matrimonial 
și canapea extensibilă 2 persoane, vedere 
Dunăre.
Fitness/Wellness/Sport: Piscină în aer 
liber, pescuit sportiv. 
Atracții turistice: Cetatea Argamum 
(Orgame) - aflată la Jurilovca, Cetatea 
Halmyris - în comuna Murighiol, Cetatea 
Histria - pe malul lacului Sinoe, Cetatea 

romano-bizantină Dinogeția - în comuna 
Jijila, Geamia Ali-Gaza-Pașa - situată în 
orașul Babadag, Cetatea romană Novio-
dunum - lângă orașul Isaccea, Cetatea ro-
mană Arrubium - în orașul Măcin, Cetatea 
romană Beroe - în comuna Ostrov, Cetatea 
romană de la Enisala, Mănăstirea Cocoșu, 
Mănăstirea Celic - Dere, Mănăstirea Saon, 
Muzeul Farul Vechi (genovez) - Sulina.

D E LT A  D U N Ă R I I
MAHMUDIA ****     

HOTEL MON JARDIN

Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

TIP CAMERĂ 05.01-28.02

Dublă Economy 99,00

Dublă Standard 113,85

Dublă vedere la Dunăre 128,70

Dublă Family 143,55

Apartament 158,40

Single Economy 165,00

Single Standard 194,70
Servicii incluse: cazare și mic dejun, acces piscină, parcare.
Servicii opționale: masă fișă cont, prânz sau cină 55 Lei/zi/adult sau copil peste 7 ani.
Facilități copii cu 1 adult:
- 1 copil 0-7 ani - tarif single,
- 2 copii 0-7 ani, 1 sau 2 copii peste 7 ani - tarif cameră dublă.
Facilități copii cu 2 adulți:
- copii 0-7 ani gratuit,
- 1 copil peste 7 ani - 77 lei/zi/cu pat suplimentar în cameră dublă standard, family sau 
apartament,
- 2 copii peste 7 ani - 77 lei/zi/cu pat suplimentar în cameră dublă family sau apartament.

Sejur minim 3 nopți

Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană 

TIP CAMERĂ 05.01-28.02

Dublă Economy 99,00

Dublă Standard 113,85

Dublă vedere la Dunăre 128,70

Dublă Family 143,55

Apartament 158,40

Single Economy 165,00

Single Standard 194,70
Servicii incluse: cazare și mic dejun, acces piscină, parcare.
Servicii opționale: masă fișă cont, prânz sau cină 55 Lei/zi/adult sau copil peste 7 ani.
Facilități copii cu 1 adult:
- 1 copil 0-7 ani - tarif single,
- 2 copii 0-7 ani, 1 sau 2 copii peste 7 ani - tarif cameră dublă.
Facilități copii cu 2 adulți:
- copii 0-7 ani gratuit,
- 1 copil peste 7 ani - 77 lei/zi/cu pat suplimentar în cameră dublă standard, family sau 
apartament,
- 2 copii peste 7 ani - 77 lei/zi/cu pat suplimentar în cameră dublă family sau apartament.
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Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană
TIP CAMERĂ 01.03-13.04

Dublă Economy 113,85

Dublă Standard 128,70 

Dublă vedere la Dunăre 143,55 

Dublă Family 158,40 

Apartament 173,25 

Single Economy 194,70 

Single Standard 224,40 
Servicii incluse: cazare si mic dejun, acces piscină, parcare.
Servicii opționale: masă fișă cont, prânz sau cină 55 Lei/zi/adult sau copil peste 7 ani.
Facilități copii cu 1 adult:
- 1 copil 0-7 ani - tarif single,
- 2 copii 0-7 ani, 1 sau 2 copii peste 7 ani - tarif cameră dublă.
Facilități copii cu 2 adulți:
- copii 0-7 ani gratuit,
- 1 copil peste 7 ani - 77 lei/zi/cu pat suplimentar în cameră dublă standard, family sau 
apartament,
- 2 copii peste 7 ani - 77 lei/zi/cu pat suplimentar în cameră dublă family sau apartament.

Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

TIP CAMERĂ
14.04-15.07

Joi- Sâmbătă Duminică-Miercuri
Dublă Economy 143,55 133,65

Dublă Standard 158,40 148,50

Dublă vedere la Dunăre 185,35 175,45

Dublă Family 202,95 193,05

Apartament 212,30 202,95

Single economy 254,10 234,30

Single Standard 283,80 264,00
Servicii incluse: cazare și mic dejun, acces piscină, parcare.
Servicii opționale: masă fișă cont, prânz sau cină 55 Lei/zi/adult sau copil peste 7 ani
Facilități copii cu 1 adult:
- 1 copil 0-7 ani - tarif single,
- 2 copii 0-7 ani, 1 sau 2 copii peste 7 ani - tarif cameră dublă.
Facilități copii cu 2 adulți:
- copii 0-7 ani gratuit,
- 1 copil peste 7 ani - 77 lei/zi/cu pat suplimentar în cameră dublă standard, family sau 
apartament,
- 2 copii peste 7 ani - 77 lei/zi/cu pat suplimentar în cameră dublă family sau apartament.

Sejur minim 3 nopți

Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană 
TIP CAMERĂ 14.04-15.07

Dublă Economy 133,65

Dublă Standard 148,50

Dublă vedere la Dunăre 175,45

Dublă Family 193,05

Apartament 202,95

Single economy 234,30

Single Standard 264,00
Servicii incluse: cazare și mic dejun, acces piscină, parcare.
Servicii opționale: masă fișă cont, prânz sau cină 55 Lei/zi/adult sau copil peste 7 ani.
Facilități copii cu 1 adult:
- 1 copil 0-7 ani- tarif single,
- 2 copii 0-7 ani, 1 sau 2 copii peste 7 ani - tarif cameră dublă.
Facilități copii cu 2 adulți:
- copii 0-7 ani gratuit,
- 1 copil peste 7 ani - 77 lei/zi/cu pat suplimentar în cameră dublă standard, family sau 
apartament,
- 2 copii peste 7 ani - 77 lei/zi/cu pat suplimentar în cameră dublă family sau apartament.

Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană  
TIP CAMERĂ 16.07-31.08

Dublă Economy 158,40

Dublă Standard 173,25 

Dublă vedere la Dunăre 202,95 

Dublă Family 217,80 

Apartament 227,70 

Single Economy 283,80 

Single Standard 313,50 
Servicii incluse: cazare și mic dejun, acces piscină, parcare.
Servicii opționale: masă fișă cont, prânz sau cină 55 Lei/zi/adult sau copil peste 7 ani.
Facilități copii cu 1 adult:
- 1 copil 0-7 ani - tarif single,
- 2 copii 0-7 ani, 1 sau 2 copii peste 7 ani - tarif cameră dublă.
Facilități copii cu 2 adulți:
- copii 0-7 ani gratuit,
- 1 copil peste 7 ani - 77 lei/zi/cu pat suplimentar în cameră dublă standard, family sau 
apartament,
- 2 copii peste 7 ani - 77 lei/zi/cu pat suplimentar in camera dubla family sau apartament.

Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană  

TIP CAMERĂ
01.09-31.10

Joi- Sâmbătă Duminică-Miercuri
Dublă Economy 143,55 133,65

Dublă Standard 158,40 148,50

Dublă vedere la Dunăre 185,35 175,45

Dublă Family 202,95 193,05

Apartament 212,30 202,95

Single economy 254,10 234,30

Single Standard 283,80 264,00
Servicii incluse: cazare și mic dejun, acces piscină, parcare.
Servicii opționale: masă fișă cont, prânz sau cină 55 Lei/zi/adult sau copil peste 7 ani.
Facilități copii cu 1 adult:
- 1 copil 0-7 ani - tarif single,
- 2 copii 0-7 ani, 1 sau 2 copii peste 7 ani - tarif cameră dublă.
Facilități copii cu 2 adulți:
- copii 0-7 ani gratuit,
- 1 copil peste 7 ani - 77 lei/zi/cu pat suplimentar în cameră dublă standard, family sau 
apartament,
- 2 copii peste 7 ani - 77 lei/zi/cu pat suplimentar în cameră dublă family sau apartament.

Sejur minim 3 nopți
Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

TIP CAMERĂ 01.09-31.10
Dublă Economy 133,65

Dublă Standard 148,50

Dublă vedere la Dunăre 175,45

Dublă Family 193,05

Apartament 202,95

Single economy 234,30

Single Standard 264,00
Servicii incluse: cazare si mic dejun, acces piscină, parcare.
Servicii opționale: masă fișă cont, prânz sau cină 55 Lei/zi/adult sau copil peste 7 ani.
Facilități copii cu 1 adult:
- 1 copil 0-7 ani - tarif single,
- 2 copii 0-7 ani, 1 sau 2 copii peste 7 ani - tarif cameră dublă.
Facilități copii cu 2 adulți:
- copii 0-7 ani gratuit,
- 1 copil peste 7 ani - 77 lei/zi/cu pat suplimentar în cameră dublă standard, family sau 
apartament,
- 2 copii peste 7 ani - 77 lei/zi/cu pat suplimentar în cameră dublă family sau apartament.
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Dotări generale: restaurant - 300 locuri, 
parcare proprie, loc de joacă pentru copii, 
internet, salon de înfrumusețare, bar, te-
rasă, pizzerie. Complexul este format din 
16 vile, recomandate pentru familiile cu 
copii și hotel (2 corpuri A și B, care oferă 
o priveliște superbă asupra lacului și par-
cului propriu). 
Săli de conferință: 5 - capacitate cuprinsă 
între 22 și 350 locuri. 
Dotări camere: aer condiționat, TV, mini-
bar, seif, baie cu duș, balcon, internet - wi-
reless, uscător de păr, telefon. 
Număr total camere: 102.
Duble: 96 - cu pat matrimonial sau 2 pa-
turi. Capacitate maximă 2 adulți și 1 copil 
pana la 14 ani. 
Apartamente: 8 - dormitor cu pat matri-
monial și living cu canapea extensibilă. 
Capacitate maximă 4 adulți. 
Vile: 16 - vilele sunt compuse din 2 came-
re: living cu canapea extensibilă și dormi-
tor cu pat matrimonial sau paturi twin, baie 
și curte exterioară, ideale pentru familiile 
cu copi. Capacitate maximă - 4 adulți. Exis-

tă spații de cazare cu băi dimensionate 
și utilate specific pentru persoanele cu 
dizabilități fizice. 
Observaţii: Ziua hotelieră începe la ora 
16:00 (check-in) și se termină la ora 12:00 
(check-out). Accesul către „Puflene Re-
sort” se poate face cu autoturismul pro-
priu, turiștii nemaifiind nevoiți să aștepte o 
ambarcațiune pentru a se face transferul. 
Nu se acceptă animale de companie. 
Servicii: spălătorie/călcătorie; excursii 
în Delta Dunării cu nave proprii, închiriere 
hidrobiciclete. Complexul dispune de 4 
nave de transport (capacitate de trans-
port între 10-50 locuri, în funcție de tipul 
de navă), room service, informații turistice, 
transportul bagajelor, păstrare a obiecte-
lor de valoare, trezirea la cerere, concierge, 
primirea și transmiterea corespondenței, 
rezervare de bilete. 
Servicii masă: “Puflene Resort” dispune 
de un restaurant cu o capacitate de 300 
locuri cu meniu internațional. La dispozi-
ţia turiştilor se află și o pizzerie, mai multe 
baruri și terase, care prin specificul lor 

satisfac cele mai exigente așteptări. În fi-
ecare week-end, muzica si voia bună este 
asigurată de o formație dobrogeană. Micul 
dejun este inclus în tarif și este servit sub 
formă de bufet suedez, iar restul meselor 
sunt opționale și se servesc în sistem fișă 
cont.  
Fitness/Wellness/Sport: piscină în aer li-
ber, piscină acoperită, sală fitness, piscină 

copii, saună, jacuzzi, salină, masaj, biliard, 
tenis de masă, terenuri de sport (fotbal, 
tenis).  
Distracție: Se organizează croaziere de o 
zi în Delta Dunării cu navele proprii REX 1, 
cu o capacitate de 60 locuri, REX 2, cu o 
capacitate de 12 locuri si REX 3 cu o ca-
pacitate de 22 locuri, la bordul cărora se 
poate servi masa de prânz.

Dotări generale: restaurant, loc de joacă 
pentru copii, ambarcațiuni proprii - un ca-
tamaran și bărci cu motor, biciclete. 
Dotări camere: aer condiționat, TV, baie cu 

duș - hidromasaj, internet - wireless. 
Număr total camere: 16.  
Duble: 10 - camere duble cu pat matri-
monial. 

Apartamente:  2 - apartamentele dispun 
de 6 locuri fiecare și 2 băi proprii. 
Triple: 4. 
Observaţii: EXCURSII - Lacul Lumina, Vă-

tafu, jep și canale naturale din deltă (3-4 
ore), 50,00 Lei/ persoană. - Pădurea Letea 
(excursie de 6-7 ore), 60,00 Lei/persoană 
- Lacul Roșu - Roșuleț și canale naturale 
din deltă (3-4 ore), 50,00 Lei/persoană.  
Vărsarea Dunării în Marea Neagră, Insula 
Păsărilor și Golful Musura, (3-4 ore), 50,00 
Lei/persoană.  
Checkin - ora 14:00, Checkout - ora 12:00,  
Se acceptă animale de companie: 29,70 
Lei/zi (talie mică sau medie, cu prezenta-
rea carnetului de sănătate).
Servicii masă: se acordă în unitatea re-
staurant Casa Sibiană, categorie 4 stele 
în varianta de Meniul Zilei. 

Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

TIP CAMERĂ
01.04-31.10

Luni - Joi Vineri - Duminică
Dublă 159,50 187,00

Dublă în regim single 286,00 341,00

Vilă (2 persoane) 176,00 203,50

A 3 a sau a 4 a persoană în vilă 104,50 118,25

Apartament (2 persoane) 209,00 236,50

A 3 a sau a 4 a persoană în apartament 121,00 134,75
Servicii incluse: cazare cu mic dejun, taxa hotelieră, prosop și șezlong la piscina ex-
terioară (în limita locurilor disponibile), piscină interioară, saună, sală fitness, jacuzzi, 
internet, parcare (în limita locurilor disponibile).
Servicii opționale: masă fișă cont, prânz sau cină 55 Lei/zi/persoană sau 27,50 Lei/zi/
copil 3-14 ani.
Facilități copii:
- 0-3 ani gratuit la cazare și mic dejun,
- 4-13.99 ani achită 33 Lei/zi/ pat suplimentar și mic dejun,
- Peste 14 ani sunt considerați adulți.

MURIGHIOL 

SULINA 

****

****

    

   

HOTEL PUFLENE RESORT

PENSIUNEA CASA SIBIANĂ
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Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

TIP CAMERĂ 05.01-15.06

Apartament - 6 locuri 50,00

Dublă 50,00

Triplă 50,00

Single 100,00
Servicii incluse: cazare
Servicii masă: OBLIGATORIU: MIC DEJUN BUFET 27,50 Lei/zi/persoană ȘI CINĂ MENIU 
FIX 36,30 Lei/zi/persoană (fel principal și desert).
Opțional: prânz meniu fix: 47,30 Lei/zi/persoană. 
Excursii:
- Lacul Lumina, Vătafu, jepsi și canale naturale din deltă (3-4 ore), 55 Lei/adult sau copil,
-  Pădurea Letea (excursie de 6-7 ore), 66 Lei/adult sau copil,
- Lacul Roșu - Roșuleț și canale naturale din deltă (3-4 ore), 55 Lei/adult sau copil,
- Vărsarea Dunării în Marea Neagră, Insula Păsărilor și Golful Musura, (3-4 ore), 55 Lei/
adult sau copil.
Se acceptă animale de companie (talie mică sau medie, cu prezentarea carnetului de 
sănătate): 29,70 Lei/zi.
Facilități copii cu 1 adult:
- 1 sau 2 copii 0-7 ani: tarif integral dublă,
- 1 copil 7-14 ani: tarif integral dublă,
- 2 copii 7-14 ani – tarif integral dublă cu pat suplimentar 35 Lei/zi,
- 1 copil  0-7 ani și 1 copil 7-14 ani - tarif integral dublă. 
Facilități copii cu 2 adulți:
- 1 sau 2 copii 0-7 ani: tarif integral dublă,
- 1 copil  7-14 ani: tarif integral dublă cu pat suplimentar 35 Lei/zi,
- 2 copii 7-14 ani – tarif integral triplă cu pat suplimentar 35 Lei/zi,
- 1 copil 0-7 ani și 1 copil 7-14 ani - tarif integral triplă.
INFORMAȚII UTILE:
Grafic circulație nave Navromdelta: http://www.navromdelta.ro/program-nave/ 
• În funcție de traficul de pasageri, conducerea SC Navrom Delta SA își rezervă dreptul 
de a înlocui nava din GRAFIC cu o altă navă corespunzătoare;
• Nu se fac rezervări telefonic și nici on-line!
• Biletele se procura de la casele de bilete în ziua plecării, începând cu ora 11:00;
• pe navele semi-rapide nu este permis transportul de marfă;
• bagajele individuale ce depășesc 30kg/persoană se taxează cu 0,62lei/kg;
• De la 01.05.2015 tariful de transport marfă este de 0,62 lei/kg, iar tariful de încărcat 
marfa este de 0,62 lei/kg.

Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

TIP CAMERĂ
16.06-15.07

Luni - Joi Vineri - Duminică
Apartament - 6 locuri  50,00 60,00

Dublă  50,00 60,00

Triplă   50,00 60,00

Single  100,00 120,00
Servicii incluse: cazare.
Servicii masă: OBLIGATORIU: MIC DEJUN BUFET 27,50 Lei/zi/persoană ȘI CINĂ MENIU 
FIX 36,30 Lei/zi/persoană (fel principal și desert).
Opțional: prânz meniu fix: 47,30 Lei/zi/persoană.
Excursii:
- Lacul Lumina, Vătafu, jepsi și canale naturale din deltă (3-4 ore), 55 Lei/adult sau copil,
- Pădurea Letea (excursie de 6-7 ore), 66 Lei/adult sau copil,
- Lacul Roșu - Roșuleț și canale naturale din deltă (3-4) ore, 55 Lei/adult sau copil,
- Vărsarea Dunării în Marea Neagră, Insula Păsărilor și Golful Musura, (3-4 ore), 55 Lei/
adult sau copil.
Se acceptă animale de companie (talie mică sau medie, cu prezentarea carnetului de 
sănătate): 29,70 Lei/zi.
Facilități copii cu 1 adult:
- 1 sau 2 copii 0-7 ani: tarif integral dublă,
- 1 copil 7-14 ani: tarif integral dublă,
- 2 copii 7-14 ani – tarif integral dublă cu pat suplimentar 35 Lei/zi,
- 1 copil  0-7 ani și 1 copil 7-14 ani - tarif integral dublă. 
Facilități copii cu 2 adulți:
- 1 sau 2 copii 0-7 ani: tarif integral dublă,
- 1 copil  7-14 ani: tarif integral dublă cu pat suplimentar 35 Lei/zi,
- 2 copii 7-14 ani – tarif integral triplă cu pat suplimentar 35 Lei/zi,
- 1 copil 0-7 ani și 1 copil 7-14 ani - tarif integral triplă.
INFORMAȚII UTILE:
Grafic circulație nave Navromdelta: http://www.navromdelta.ro/program-nave/ 

• În funcție de traficul de pasageri, conducerea SC Navrom Delta SA își rezervă dreptul 
de a înlocui nava din GRAFIC cu o altă navă corespunzătoare,
• Nu se fac rezervări telefonic și nici on-line!
• Biletele se procura de la casele de bilete în ziua plecării, începând cu ora 11:00,
• pe navele semi-rapide nu este permis transportul de marfă,
• bagajele individuale ce depășesc 30kg/persoană se taxează cu 0,62lei/kg,
• De la 01.05.2015 tariful de transport marfă este de 0,62 lei/kg, iar tariful de încărcat 
marfa este de 0,62 lei/kg.

Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

TIP CAMERĂ
16.07-20.08

Luni - Joi Vineri - Duminică
Apartament - 6 locuri 70.00 80,00

Dublă 100.00 110,00

Triplă 100.00 110,00

Single 200.00 220,00
Servicii incluse: cazare.
Servicii masă: OBLIGATORIU: MIC DEJUN BUFET 27,50 Lei/zi/persoană ȘI CINĂ MENIU 
FIX 36,30 Lei/zi/persoană (fel principal și desert).
Opțional: prânz meniu fix: 47,30 Lei/zi/persoană. 
Excursii:
- Lacul Lumina, Vătafu, jepsi și canale naturale din deltă (3-4 ore), 55 Lei/adult sau copil,
- Pădurea Letea (excursie de 6-7 ore), 66 Lei/adult sau copil,
- Lacul Roșu - Roșuleț și canale naturale din deltă (3-4 ore), 55 Lei/adult sau copil,
- Vărsarea Dunării în Marea Neagră, Insula Păsărilor și Golful Musura, (3-4 ore), 55 Lei/
adult sau copil.
Se acceptă animale de companie (talie mică sau medie, cu prezentarea carnetului de 
sănătate): 29,70 Lei/zi.
Facilități copii cu 1 adult:
- 1 sau 2 copii 0-7 ani: tarif integral dublă,
- 1 copil 7-14 ani: tarif integral dublă,
- 2 copii 7-14 ani – tarif integral dublă cu pat suplimentar 35 Lei/zi,
- 1 copil  0-7 ani și 1 copil 7-14 ani - tarif integral dublă. 
Facilități copii cu 2 adulți:
- 1 sau 2 copii 0-7 ani: tarif integral dublă,
- 1 copil  7-14 ani: tarif integral dublă cu pat suplimentar 35 Lei/zi,
- 2 copii 7-14 ani – tarif integral triplă cu pat suplimentar 35 Lei/zi,
- 1 copil 0-7 ani și 1 copil 7-14 ani - tarif integral triplă.
INFORMAȚII UTILE:
Grafic circulație nave Navromdelta: http://www.navromdelta.ro/program-nave/ 
• În funcție de traficul de pasageri, conducerea SC Navrom Delta SA își rezervă dreptul 
de a înlocui nava din GRAFIC cu o altă navă corespunzătoare,
• Nu se fac rezervări telefonic și nici on-line!
• Biletele se pot procura de la casele de bilete în ziua plecării, începând cu ora 11:00,
• pe navele semi-rapide nu este permis transportul de marfă,
• bagajele individuale ce depășesc 30kg/persoană se taxează cu 0,62lei/kg,
• De la 01.05.2015 tariful de transport marfă este de 0,62 lei/kg, iar tariful de încărcat 
marfa este de 0,62 lei/kg.

Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

TIP CAMERĂ 21.08-15.09

Apartament - 6 locuri 50,00

Dublă 75,00

Triplă 75,00

Single 100,00
Servicii incluse: cazare.
Servicii masă: OBLIGATORIU: MIC DEJUN BUFET 27,50 Lei/zi/persoană ȘI CINĂ MENIU 
FIX 36,30 Lei/zi/persoană (fel principal și desert).
Opțional: prânz meniu fix: 47,30 Lei/zi/persoană. 
Excursii:
- Lacul Lumina, Vătafu, jepsi și canale naturale din deltă (3-4 ore), 55 Lei/adult sau copil,
- Pădurea Letea (excursie de 6-7 ore), 66 Lei/adult sau copil,
- Lacul Roșu - Roșuleț și canale naturale din deltă (3-4) ore, 55 Lei/adult sau copil,
- Vărsarea Dunării în Marea Neagră, Insula Păsărilor și Golful Musura, (3-4 ore, 55 Lei/
adult sau copil.
Se acceptă animale de companie (talie mică sau medie, cu prezentarea carnetului de 
sănătate): 29,70 Lei/zi.
Facilități copii cu 1 adult:
- 1 sau 2 copii 0-7 ani: tarif integral dublă,
- 1 copil 7-14 ani: tarif integral dublă,
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- 1 copil  0-7 ani și 1 copil 7-14 ani - tarif integral dublă.
Facilități copii cu 2 adulți:
- 1 sau 2 copii 0-7 ani: tarif integral dublă,
- 1 copil  7-14 ani: tarif integral dublă cu pat suplimentar 35 Lei/zi,
- 2 copii 7-14 ani – tarif integral triplă cu pat  suplimentar 35 Lei/zi,
- 1 copil 0-7 ani și 1 copil 7-14 ani - tarif integral triplă.
INFORMAȚII UTILE:
Grafic circulație nave Navromdelta: http://www.navromdelta.ro/program-nave/ 
• În funcție de traficul de pasageri, conducerea SC Navrom Delta SA își rezervă dreptul 
de a înlocui nava din GRAFIC cu o altă navă corespunzătoare,
• Nu se fac rezervări telefonic și nici on-line!
• Biletele se pot procura de la casele de bilete în ziua plecării, începând cu ora 11:00,
• pe navele semi-rapide nu este permis transportul de marfă,
• bagajele individuale ce depășesc 30kg/persoană se taxează cu 0,62lei/kg,
• De la 01.05.2015 tariful de transport marfă este de 0,62 lei/kg, iar tariful de încărcat 
marfă este de 0,62 lei/kg.

Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

TIP CAMERĂ 16.09-21.12

Apartament - 6 locuri 50,00

Dublă 50,00

Triplă 50,00

Single 100,00
Servicii incluse: cazare.
Servicii masă: OBLIGATORIU: MIC DEJUN BUFET 27,50 Lei/zi/persoană ȘI CINĂ MENIU 

FIX 36,30 Lei/zi/persoană (fel principal și desert),
Opțional: prânz meniu fix: 47,30 Lei/zi/persoană. 
Excursii:
- Lacul Lumina, Vătafu, jepsi și canale naturale din deltă (3-4 ore), 55 Lei/adult sau copil,
- Pădurea Letea (excursie de 6-7 ore), 66 Lei/adult sau copil,
- Lacul Roșu - Roșuleț și canale naturale din deltă (3-4 ore), 55 Lei/adult sau copil,
- Vărsarea Dunării în Marea Neagră, Insula Păsărilor și Golful Musura, (3-4) ore, 55 Lei/
adult sau copil.
Se acceptă animale de companie (talie mică sau medie, cu prezentarea carnetului de 
sănătate): 29,70 Lei/zi.
Facilități copii cu 1 adult:
- 1 sau 2 copii 0-7 ani: tarif integral dublă,
- 1 copil 7-14 ani: tarif integral dublă,
- 2 copii 7-14 ani – tarif integral dublă cu pat suplimentar 35 Lei/zi,
- 1 copil  0-7 ani și 1 copil 7-14 ani - tarif integral dublă. 
Facilități copii cu 2 adulți:
- 1 sau 2 copii 0-7 ani: tarif integral dublă,
- 1 copil  7-14 ani: tarif integral dublă cu pat suplimentar 35 Lei/zi,
- 2 copii 7-14 ani – tarif integral triplă cu pat suplimentar 35 Lei/zi,
- 1 copil 0-7 ani și 1 copil 7-14 ani - tarif integral triplă.
INFORMAȚII UTILE:
Grafic circulație nave Navromdelta: http://www.navromdelta.ro/program-nave/ 
• În funcție de traficul de pasageri, conducerea SC Navrom Delta SA își rezervă dreptul 
de a înlocui nava din GRAFIC cu o altă navă corespunzătoare,
• Nu se fac rezervări telefonic și nici on-line!
• Biletele se pot procura de la casele de bilete în ziua plecării, începând cu ora 11:00,
• pe navele semi-rapide nu este permis transportul de marfă,
• bagajele individuale ce depășesc 30kg/persoană se taxează cu 0,62lei/kg,
• De la 01.05.2015 tariful de transport marfă este de 0,62 lei/kg, iar tariful de încărcat 
marfa este de 0,62 lei/kg.

COMPLEXUL TURISTIC STEAUA APELOR 
este situat la poarta de intrare în Delta 
Dunării, pe malul brațului Sf. Gheorghe, la 
doar 12 km. distanță de Tulcea, în localita-
tea Nufăru, pe șoseaua Tulcea – Murighiol. 
Condițiile de circulație sunt excelente pe 
acest drum DJ 222 C.
Adresa: Nufăru, Str. Domnița Maria nr. 234, 
jud. Tulcea.
Situat în Delta Dunării, Complexul Turistic 
Steaua Apelor vă oferă experiența unei 
vacanțe la un confort maxim. 

Dotări generale: restaurant - cu o capa-
citate de minim. 200 locuri, restaurantul 
prezintă salonul principal la parter, un 
mezanin și o terasă exterioară, parcare 
proprie - păzită, loc de joacă pentru copii, 
internet - wireless.
Săli de conferință: 1 - Cu o capacítate 
de 50 locuri dotată cu TV, retroproiector, 
flipchart, sistem audio, wireless.
Dotări camere: aer condiționat, TV, baie 
cu duș, internet - wireless.
Număr total camere: 39. 

Duble: 33 - din care 6 duble matrimoniale 
și 9 duble twin (se pot apropia paturile) în 
Pensiunea Steaua Apelor **** 1, 2 duble 
matrimoniale și 4 duble matrimoniale 
mansardă și 4 duble twin (se pot apropia 
paturile) mansardă în Pensiunea Steaua 
Apelor **** 2, 3 duble matrimoniale și 5 
duble twin (se pot apropia paturile) în Pen-
siunea Steaua Apelor ***.
Triple: 2 - situate în Pensiunea Steaua Ape-
lor 3* Garsoniere: 4 - cu canapea extensi-
bilă situate în Pensiunea Steaua Apelor 3* 
Servicii masă: STEAUA APELOR RESTAU-
RANT 3 stele – cu o capacitate de minim. 
200 locuri, restaurantul prezintă salonul 
principal la parter, un mezanin, o terasă 

exterioară. Bucătăria este pregatită să ofe-
re clienților o varietate de delicii culinare 
specifice deltei precum și alte specialități 
românești și internaționale. 
SALONUL STEAUA APELOR-SALON 
MULTIFUNCȚIONAL – cu o capacitate de 
cca. 220 locuri si 300 m.p. la parter și 150 
m.p. la mezanin, salonul oferă ambianța 
ideală pentru evenimente organizate – 
cocktailuri, recepții, simpozioane, întâlniri 
etc. Sala prezintă toate dotările necesare 
– TV, retroproiector, flipchart, sistem audio, 
wireless, etc. 
Terasa de la etaj a salonului oferă o fru-
moasă priveliște către Deltă care te invită 
să o vizitezi. 
Cuplurile care vor sa iasă din tipar sunt bi-
nevenite să oficieze cununia religioasă sau 
botezul în ,,Capela Sf. Ilie” din incinta com-
plexului STEAUA APELOR , unica locație cu 
capelă în aer liber din zona Tulcea, o locație 
cu adevărat specială. 
Facilități copii: Cameră de joacă pentru 
copii, teren și loc de joacă în aer liber.
Fitness/Wellness/Sport: piscină în aer 
liber - pentru adulți și pentru copii, pisci-
nă acoperită, SPA - jacuzzi, saună, masaj, 
teren tenis, teren sport mixt - baschet, 
minifotbal, volei, sală fitness.
Distracție: Sală de jocuri - biliard, tenis 
de masă.

NUFĂRU ****     
COMPLEX TURISTIC STEAUA APELOR
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Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

TIP CAMERĂ

14.04-30.06
15.09-31.10

Sejur 1 - 2 nopti

14.04-30.06
15.09-31.10

14.04-30.06
15.09-31.10

Duminică - Joi Vineri - Sâmbătă Sejur 3 nopți Sejur minim 4 nopți 

Pensiunea Steaua Apelor  - 3*
Single 108,90 121,77  108,90 103,46

Dublă matrimonială/twin 81,18 89,10 81,18 77,12
Triplă 68,31 78,21 68,31 64,90

Garsonieră 87,12 97,02 87,12 82,76
Pensiunea Steaua Apelor 1 - 4 * 

Single 129,69 152,46 129,69 123,21
Dublă matrimonială/twin 94,05 107,91 94,05 89,35

Pensiunea Steaua Apelor 2 - 4 *        
Single 115,83 135,63 115,83 110,04

Dublă matrimonială/twin 
mansardate 85,14 98,01 85,14 80,88

CHECK-IN SE FACE DUPĂ ORA 14:00
Servicii incluse: Cazare cu mic dejun, acces gratuit la toate facilitățile complexului: 
piscine - exterioară, interioară, piscină pentru copii, jacuzzi, sală fitness, teren de sport 
multifuncțional, tenis de masă, billiard, șah de grădină, minigolf, spații de joacă pentru 
copii, wireless, parcare păzită.
Servicii de masă opționale: prânz sau cină fișă cont 55,00 lei/zi/adult și copil peste 15 
ani și 25,00 lei/zi/copil sub 15 ani.
Facilități copii cu 2 adulți:
- 0 - 7 ani ani - 100% gratuitate la cazare și mic dejun,
- primul copil între 7 - 15 ani - achită 52,80 lei/zi/pat suplimentar și mic dejun,
- al 2-lea copil între 7 - 15 ani - achită 38,50 lei/zi/mic dejun.
Pat suplimentar opțional: 52,80 lei/zi dar nu mai mult de 1 pat în cameră dublă.
Al 3-lea adult peste 15 ani achită pat suplimentar cu mic dejun 52,80 lei/zi în cameră 
dubla

Prețuri recomandate în Lei/zi/persoană

TIP CAMERĂ
01.07-14.09

Sejur 1 - 2 nopti 01.07-14.09 01.07-14.09

Duminică - Joi Vineri - Sâmbătă Sejur 3 nopți Sejur minim 4 nopți 

Pensiunea Steaua Apelor  - 3*
Single 121,77 136,62 121,77 115,69

Dublă matrimonială/twin 89,10 98,01 89,10 84,65
Triplă 78,21 88,11 78,21 74,31

Garsonieră 97,02 108,90 97,02 92,17
Pensiunea Steaua Apelor 1 - 4 *        

Single 152,46 176,22 152,46 144,84
Dublă matrimonială/twin 107,91 122,76 107,91 102,52

Pensiunea Steaua Apelor 2 - 4 *        
Single 135,63 163,35 135,63 128,85

Dublă matrimonială/twin 
mansardate 98,01 114,84 98,01 93,12

CHECK-IN SE FACE DUPĂ ORA 14,00
Servicii incluse: Cazare cu mic dejun, acces gratuit la toate facilitățile complexului: 
piscine - exterioară, interioară, piscină pentru copii, jacuzzi, sală fitness, teren de sport 
multifuncțional, tenis de masă, billiard, șah de grădină, minigolf, spații de joacă pentru 
copii, wireless, parcare păzită.
Servicii de masă opționale: prânz sau cină fișă cont 55,00 lei/zi/adult și copil peste 15 
ani și 25,00 lei/zi/copil sub 15 ani.
Facilități copii cu 2 adulți:
- 0 - 7 ani ani - 100% gratuitate la cazare și mic dejun,
- primul copil între 7 - 15 ani - achită 52,80 lei/zi/pat suplimentar și mic dejun,
- al 2-lea copil între 7 - 15 ani - achită 38,50 lei/zi/mic dejun,
Pat suplimentar opțional: 52,80 lei/zi dar nu mai mult de 1 pat în cameră dublă.
Al 3-lea adult peste 15 ani achită pat suplimentar cu mic dejun 52,80 lei/zi în cameră 
dublă.



Vacanţele prin EXIMTUR 
vin cu beneficii
Politici comerciale pentru public și clienţi fideli

EXIMTUR oferă anual reduceri și promoţii clienţilor fideli, prin 
aplicarea de discounturi la preţul pachetelor de vacanță 
achiziţionate.

Sisteme de concursuri și promoţii

În fiecare an EXIMTUR organizează concursuri cu premii în 
vacanţe, obiecte promoţionale sau alte beneficii pentru 
clienţii săi, precum și pentru cei ai agenţiilor partenere care 
revând produsele EXIMTUR.
Concursurile și promoţiile, precum și informaţiile despre 
câștigători sunt disponibile pe site, www.eximtur.ro, pe 
pagina de Facebook: www.facebook.com/eximtur sau pe 
blogul companiei: blog.eximtur.ro

Plata în rate

Prin intermediul parteneriatelor EXIMTUR cu băncile Garanti 
Bank, Credit Europe Bank, Banca Transilvania, Raiffeisen 
Bank, Alpha Bank, Banca Comercială Română, Unicredit și 
Bancpost EXIMTUR dă posibilitatea clienţilor să achite orice 
serviciu în rate fără dobândă. Programul “Plata în rate fără 
dobândă” derulat de EXIMTUR s-a bucurat de un real succes, 
aducând companiei o creștere de 600% a numărului de clienţi 
care au ales această formă de plată.
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EXIMTUR Cluj-Napoca
Sediul central
Str. Nichita Stănescu nr. 16
0364-803 803
travel@eximtur.ro

EXIMTUR Cluj-Napoca 
Şaguna
Str. Andrei Şaguna nr. 34-36
0264-433 569
travel@eximtur.ro

EXIMTUR Cluj-Napoca Iulius Mall
Iulius Mall - Str. Al. Vaida Voievod 
nr. 53-55,  Mag. P121
0264-522 000
travel@eximtur.ro

Fly.ro Cluj-Napoca
Str. Nichita Stănescu nr. 16
0364-803 888
contact@fly.ro

EXIMTUR Tîrgu Mureş
Piața Victoriei nr. 24 
(incinta Mall Romarta)
0265-250 023
tirgumures@eximtur.ro

EXIMTUR Baia Mare
Bd. Traian nr. 5
0262-222 395
baiamare@eximtur.ro

EXIMTUR Bucureşti Călinescu
Str. Armand Călinescu nr. 26 
Sector 2
021-31 84 005
bucuresti@eximtur.ro

EXIMTUR Bucureşti Calderon
Str. Jean Louis Calderon nr. 1-5 
Sector 2
021-31 58 711
bucuresti@eximtur.ro

EXIMTUR Bucureşti Știrbei
Str. Știrbei Vodă nr. 166, Bl. 20C 
Sector 1
031-41 78 230
bucuresti.stirbei@eximtur.ro

EXIMTUR Constanța
Bd. Tomis nr. 111
0341-178 817
constanta@eximtur.ro

EXIMTUR Constanța 
Ferdinand
Bd. Ferdinand nr. 56
0241-582831
constanta.ferdinand@eximtur.ro

EXIMTUR Brăila
Str. Şcolilor nr. 40, Bloc B, ap. 
17, sc 2
0239-700 841
braila@eximtur.ro

EXIMTUR Timişoara
Sediul zonal
Str. Victor Babeş nr. 4
0256-201 410
timisoara@eximtur.ro

EXIMTUR Timişoara A. Iulia
Str. Vlad Delamarina Victor nr.1
Piața Operei, intrarea din strada 
Alba Iulia
0256-492 958
timisoara@eximtur.ro

EXIMTUR Timişoara Iulius Mall
Iulius Mall - Str. Demetriade nr. 1 
Mag. BA64
0256-247 633
timisoara@eximtur.ro

EXIMTUR Arad
Bd. Revoluției nr. 64
0257-270 077
arad@eximtur.ro

EXIMTUR Oradea
Str. Ady Endre nr. 2
0259-412 418
oradea@eximtur.ro

EXIMTUR Satu Mare
Piața Libertății nr. 11 (Hotel 
Aurora)
0361-809 961
satumare@eximtur.ro

EXIMTUR Sibiu
Sediul zonal
Str. Rennes nr. 5
0364-803 715
sibiu@eximtur.ro

EXIMTUR Sibiu
Str. Nicolae Bălcescu nr. 6
0269-245 508
sibiu@eximtur.ro

EXIMTUR Mediaş
Str. G. Duca nr. 24
0269-839 681
medias@eximtur.ro

EXIMTUR Alba Iulia 
Bd. Revoluției 1989, nr. 14, parter
0358-103 934
albaiulia@eximtur.ro

EXIMTUR Reșița
P-ța 1 Decembrie 1918, Bl. 26 
parter, spațiul comercial 1A 
0355-429 344 
resita@eximtur.ro

EXIMTUR Hunedoara
Str. Avram Iancu nr. 10 bl. C2 
sc. B
0354-881 886
hunedoara@eximtur.ro

EXIMTUR Suceava Iulius Mall
Iulius Mall- Calea Unirii nr. 22 
Mag. P15
0330-803 070
suceava@eximtur.ro

EXIMTUR Iaşi
Bd. Independenței nr. 10, Bl. R4 
parter
0232-217 740
iasi@eximtur.ro

EXIMTUR Botoșani
Uvertura Mall, Calea Națională  
nr. 91, et. 2, B4
0231-519 352
botosani@eximtur.ro

EXIMTUR Bistrița
Str. Plopilor nr. 12, ap. 1
0263-212 171
bistrita@eximtur.ro

Licența de turism 1191 pe 
perioadă nelimitată. Polița de 
asigurare pentru insolvabilitate 
sau falimentul agenției de 
turism  seria I nr. 46026 (perioada 
de asigurare 18.08.2016 – 
17.08.2017). 

Informația cuprinsă în acest 
material este valabilă la  data 
editării prezentului material.


