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de vacanță

Dragi prieteni,
În anul 2018, compania de călătorii EXIMTUR aniversează 25 de ANI de activitate. Cu acest prilej, dorim să
vă mulţumim tuturor - clienţi, parteneri şi colaboratori - pentru încrederea cu care ne-aţi investit şi pentru
suportul oferit pe parcursul acestor ani!
EXIMTUR este astăzi una dintre cele mai puternice şi stabile companii de pe piaţa de proﬁl din România.
Peste 3 milioane de clienţi şi 2500 de companii au beneﬁciat de serviciile noastre până în prezent, aspect care
ne bucură şi ne onorează, şi pe care îl apreciem ca ﬁind, totodată, o conﬁrmare a activităţii noastre derulată
la standarde înalte de calitate şi profesionalism.
Suntem prezenţi cu o reţea de 26 de agenţii, în 18 oraşe din ţară: Bucureşti, Cluj-Napoca, Timişoara, Sibiu,
Oradea, Arad, Baia-Mare, Suceava, Constanţa, Tîrgu Mureş, Satu Mare, Iaşi, Mediaş, Alba Iulia, Brăila,
Reşiţa şi Hunedoara. Echipa noastră este formată din peste 170 de consultanţi de specialitate, permanent
pregătiţi să vă ofere servicii complete de călătorie, în deplină siguranţă şi confort, pentru deplasări în scop de
afaceri, personal şi recreaţional.
Experienţa îndelungată şi parteneriatele solide pe care le deţinem în domeniu, diversitatea destinaţiilor şi a
produselor turistice oferite, grija pentru a vă asigura un raport corespunzător preţ-calitate pentru ﬁecare tip de
serviciu sunt principalele atuuri care ne recomandă şi ne diferenţiază în piaţă.
Vom rămâne şi în continuare la fel de dedicaţi misiunii noastre, aceea de a ﬁ consultantul dumneavoastră
de călătorie de încredere şi la fel de ataşaţi valorilor noastre: oferirea de servicii de calitate, acordarea de
garanţii ferme privind siguranţa călătoriilor, abordarea clienţilor cu accent pe respect, dinamism şi eﬁcienţă,
respectarea legislaţiei. Acestea sunt elementele care au caracterizat activitatea EXIMTUR încă de la începutul
poveştii noastre.
Vă mulţumim pentru încredere! Vă mulţumim pentru că aţi ales să călătorim împreună!

Lucia Nora MORARIU
Preşedinte Fondator

CONTEAZĂ PE
NOI ÎN ORICE
SITUAȚIE!

MAI MULTE
BENEFICII
PENTRU TINE

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

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

 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?
 Visezi să încerci ceva nou, cum ar ﬁ o
croazieră sau o destinaţie exotică?
 Iţi dorești o vacanţă croită special pentru
tine, pe gustul și asteptările tale?
 Ai nevoie de un bilet de avion, de o cazare,
de o asigurare medicală sau să închiriezi o
mașină?

 Urmărește pagina de Facebook
www.facebook.com/eximtur, blogul
blog.eximtur.ro și intră pe site-ul companiei,
www.eximtur.ro, pentru a ﬁ mereu informat
cu privire la concursurile 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.

Suntem aici oricând pentru tine!
*9977 sau 0364-803888 (apel cu tarif normal), serviciu disponibil NON-STOP

DE CE SĂ ALEGI
EXIMTUR?

Îţi oferim SIGURANŢĂ,
TRANSPARENŢĂ ȘI SERIOZITATE

SELECTĂM cu grijă OFERTA pentru
tine

Avem 25 DE ANI DE EXPERIENŢĂ
în domeniul turismului

Îţi oferim PREŢURI COMPETITIVE
și un excelent RAPORT
CALITATE-PREŢ

Suntem O ECHIPĂ SPECIALIZATĂ,
mereu la dispoziţia ta

La noi găsești SERVICII
COMPLETE pentru orice fel de
călătorie

Suntem CREATIVI, DINAMICI și
EFICIENŢI
24h

Suntem permanet alături de tine,
prin SERVICIUL NON-STOP DE
INFORMAŢII ŞI REZERVĂRI
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Redescoperă România
cu EXIMTUR
VOUCHERE DE VACANȚĂ
Litoral Marea Neagră
Delta Dunării
Stațiuni balneare și montane
Pensiuni turistice
Orașe din România

Servicii de cazare și de masă, transport,
tratament, totul într-un singur pachet de
servicii turistice:


Peste 200 de hoteluri pe Litoralul Mării
Negre din România



Peste 800 de hoteluri, pensiuni și vile în
Orașele din România



Peste 400 de hoteluri, pensiuni și vile în
Staţiunile Balneo-Climaterice și Montane
din România și Delta Dunării



Peste 100 de pensiuni agroturistice și
rurale din România

eximtur.ro
travel@eximtur.ro

Zboruri interne
TAROM
Cluj - București

București - Cluj

Plecare

Sosire

6:00
8:25
11:50
14:05
16:40
18:40
19:40
6:50
10:15
12:30
15:05
17:05
18:05
21:55

Preț: de la €49 dus-întors
Iași - București
5:50
9:30
11:50
13:15
19:00
București - Iași
8:00
10:20
12:30
17:30
21:50
Preț: de la €49 dus-întors
Timișoara - București
5:55
8:30
11:45
14:25
19:30
București - Timișoara
6:50
10:00
12:40
17:45
21:30
Preț: de la €49 dus-întors
Satu Mare - București
9:10
18:50
București - Satu Mare
7:20
17:00
Preț: de la €89 dus-întors
Suceava - București
5:45
București - Suceava
21:30
Preț: de la €89 dus-întors
Oradea - București
9:00
19:30
București - Oradea
7:10
17:40
Preț: de la €89 dus-întors
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BLUE AIR
Constanța - Cluj-Napoca
Cluj-Napoca - Constanța
Constanța - Timișoara
Timișoara - Constanța
Constanța - Oradea
Oradea - Constanța
Cluj-Napoca - Iași

Iași - Cluj-Napoca

București - Iași

Iași - București

Cluj-Napoca - Timișoara
Timișoara - Cluj-Napoca
Cluj-Napoca - București

București - Cluj-Napoca

Plecare

Sosire

Perioada

18:00
18:30
19:45
20:15
13:30
15:00
15:15
16:45
13:30
17:30
15:15
19:15
7:00
11:35
17:25
7:00
10:10
16:00
8:35
16:30
20:00
7:00
14:00
21:35
8:55
9:10
7:00
16:00
20:00
8:20
14:30
21:20

19:00
19:30
20:45
21:15
14:45
16:15
16:30
18:00
14:45
18:45
16:30
20:30
9:25
12:20
18:20
15:20
11:05
16:55
9:25
17:30
20:50
7:50
15:00
22:25
9:35
9:50
7:45
16:50
20:45
9:10
15:20
22:10

21.06-13.09
17.06-16.09
21.06-13.09
17.06-16.09
17.06-16.09
15.06-14.09
17.06-16.09
15.06-14.09
21.06-13.09
18.06-10.09
21.06-13.09
18.06-10.09
01.01-24.10
5.04-18.10
03.04-23.10
01.04-24.10
05.04-18.10
03.04-23.10
01.01-28.10
01.04-24.10
01.01-28.10
01.01-28.10
01.04-24.10
01.04-28.10
01.01-24.03
01.01-25.03

7:55
20:30
9:25
21:55
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Preț: de la €79 dus-întors
WIZZ AIR
Cluj-Napoca - București
București - Cluj-Napoca
Preț: de la €28 dus-întors
RYANAIR
Timișoara - București

București - Timișoara

Preț: de la €35 dus-întors
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Din agențiile EXIMTUR poți cumpăra și bilete de tren pe rute interne
și internaționale.
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TRANSILVANIA
Albac, județul Alba
Pensiunea Steaua ArieȘului****................................................13
Vila Perla ArieȘului**.......................................................................13
Arpașul de Sus, județul Sibiu
Complex Păstrăvaria Albota****................................................14
Balvanyos, județul Covasna
Grand Hotel Balvanyos****........................................................15
BARAOLT, județul Covasna
Pensiunea Castel Daniel Kastely****........................................ 16
Băile Tușnad, județul Harghita
Hotel O3zone****.........................................................................16
Hotel Ciucaș***..............................................................................18
Hotel Tușnad**.................................................................................20
Pensiunea Tulipan***....................................................................21
Beliș Fântânele, județul Cluj
Hotel Bianca***..............................................................................21
Bran - Moieciu, județul Brașov
Complex Club Vila Bran***............................................................22
Hotel Emire****............................................................................24
Hotel Mistral Resort***.................................................................24
Hotel Wolf 3***...............................................................................26
Hotel Wolf 4****...........................................................................27
Colibița, județul Bistrița Năsăud
Fisherman’s Resort***..................................................................28
Covasna, județul Covasna
Hotel Clermont****......................................................................28
Hotel Căprioara****.....................................................................30
Hotel Montana***..........................................................................31
Hotel TTS Spa & Wellness****...................................................32
Cristian, județul Brașov
Pensiunea Conacul Ambient*****........................................... 34
Geoagiu Băi, județul Hunedoara
Hotel Germisara****....................................................................35
Păltiniș, județul Sibiu
Hohe Rinne Hotel & Spa****......................................................37
Hotel Cindrel***..............................................................................38
Praid, județul Harghita
Pensiunea Praid***........................................................................39
Predeal, județul Brașov
Cabana Vânătorilor***...................................................................39
Complex Hotelier Eden***.............................................................40
Hotel Andy Hotels****.................................................................41
Hotel Belvedere***.........................................................................41
Hotel Bulevard***...........................................................................43
Hotel Carmen****........................................................................45
Hotel Carpați***.............................................................................46
Hotel Orizont****.........................................................................46
Pensiunea Toledo***.....................................................................47
Poiana Brașov, județul Brașov
Complex Monterai***....................................................................48
Hotel Alpin/Aparthotel Alpin/Alpin Casa****........................... 49
Hotel Bradul****..........................................................................51
Hotel Piatra Mare****.................................................................52
Hotel Rizzo Boutique****............................................................52
Hotel Sport & SPA****.................................................................53
TELEFERIC GRAND HOTEL****.................................................54
Muntele Băișorii, județul Cluj
Pensiunea Andreea****..............................................................56
Orăștie, județul Hunedoara
Arsenal Park Resort***.................................................................57
Sângeorgiu de Mureș, județul Mureș
Hotel Apollo Wellness Club****.................................................58
Sângeorz Băi, județul Bistrița Năsăud
Hotel Someșul**...............................................................................60
Sovata, județul Mureș
Danubius Health & Spa Resort SOVATA****............................ 61
Danubius Health & Spa Resort BRĂDET****............................ 62
Hotel Făget**....................................................................................63
Hotel Aluniş***...............................................................................64
Pensiunea Isuica***.......................................................................65
Hotel Lacul Ursu***.......................................................................65
Hotel Szeifert***............................................................................66
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Straja, județul Hunedoara
Vila Alpin***....................................................................................67
Teleac, județul Alba
Theodora Golf Club****..............................................................67

MARAMUREȘ
Baia Sprie, județul Maramureș
Complex Hotelier Șuior***............................................................69
Borșa, județul Maramureș
Hotel Cerbul**...................................................................................70
Hotel Nord***.................................................................................71
Hotel Păltiniş***.............................................................................71
Hotel Victoria***............................................................................72
Cavnic, județul Maramureș
Hotel Roata***...............................................................................72
Dănești, județul Maramureș
Hotel Secret Garden****.............................................................73
Ocna Șugatag, județul Maramureș
Hotel Crăiasca***...........................................................................73
Recea, județul Maramureș
Hotel Romanița****.....................................................................74
Săcel, județul Maramureș
Pensiunea Lăcrămioara***...........................................................74
Vișeu de Sus, județul Maramureș
Hotel Mirage Resort****.............................................................75

BUCOVINA
Gura Humorului, județul Suceava
Hotel Best Western Bucovina****............................................. 77
Hotel Toaca Bellevue****...........................................................77
Pensiunea la Conac în Bucovina****........................................ 78
Pensiunea Casa Humor****.......................................................79
Sucevița, județul Suceava
Hotel Sofia****.............................................................................80
Vama, județul Suceava
Pensiunea Bucovina Lodge****.................................................80
Vatra Dornei, județul Suceava
Hotel Bradul***..............................................................................81
Hotel Carol****.............................................................................82
Hotel Dorna****...........................................................................83
Hotel Intus**.....................................................................................84
Vila Franz Joseph***.....................................................................85
Pensiunea Domeniul Dornei - Dorna Arini****....................... 85
Voroneț, județul Suceava
Complex Turistic Casa Elena****............................................... 86
Pensiunea Popasul Domnesc****............................................. 87

MOLDOVA
Ceahlău, județul Neamț
Pensiunea Total***........................................................................89
Durău, județul Neamț
Hotel Bradul***..............................................................................89
Hotel Brânduşa**.............................................................................90
Slănic Moldova, județul Bacău
Hotel Euro Vacanța***..................................................................91
Hotel Perla****.............................................................................91
Hotel Venus**...................................................................................92
Hotel Nemira****.........................................................................93

MUNTENIA
Arefu - Transfăgărășan, județul Argeș
Hotel Valea cu Pești****.............................................................95
Amara, județul Ialomița
Hotel Ialomița****.......................................................................97
Hotel Parc***..................................................................................98
Azuga, județul Prahova
Hotel Azuga Ski & Bike Resort***................................................ 99
Bușteni, județul Prahova
Hotel Alexandros***....................................................................100
Hotel Conac Bavaria***...............................................................101
Hotel Silva***...............................................................................101
Pensiunea Casa Freya****........................................................102

OLTENIA
Băile Govora, județul Vâlcea
Hotel Oltenia***............................................................................121
Hotel Palace****........................................................................122
Băile Olănești, județul Vâlcea
Hotel Alice***...............................................................................124
Hotel Olănești***..........................................................................125
Hotel Parâng**...............................................................................126
Hotel Stogu***.............................................................................127
Hotel Suprem***..........................................................................128
Hotel Tisa***................................................................................128
Pensiunea Izvoare***..................................................................130
Pensiunea Maria**.........................................................................131
Călimănești - Căciulata, județul Vâlcea
COMPLEX BALNEAR COZIA
Corp Căciulata, Corp Cozia, Corp Oltul***.................................132
Hotel Central***...........................................................................133
Hotel Domniţei***........................................................................134
Hotel Orizont Cozia***.................................................................135
Hotel Traian***.............................................................................137
Pensiunea Domniței****...........................................................138
Dubova, județul Mehedinți
Cabana Delfinul***.......................................................................139
Pensiunea Decebal***.................................................................139
Voineasa, județul Vâlcea
Hotel Zan****.............................................................................141
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Moroeni, județul Dâmbovița
Hotel Peștera****......................................................................103
Pucioasa, județul Prahova
Hotel Turist***..............................................................................104
Pensiunea La Familia***.............................................................105
Sinaia, județul Prahova
Hotel Bucegi***............................................................................106
Hotel Caraiman***.......................................................................107
Hotel Carpathia****...................................................................107
Hotel Cumpătu****....................................................................109
Hotel Foişorul cu Flori****........................................................109
Hotel International****.............................................................110
Hotel Ioana Hotels*****.........................................................111
Hotel Marea Neagră***...............................................................112
Hotel New Montana****...........................................................113
Hotel Palace****........................................................................113
Hotel Regal***..............................................................................114
Hotel Rina Sinaia****................................................................115
Hotel Smart****.........................................................................115
Pensiunea Casa Iris****............................................................116
Pensiunea Oblique*****..........................................................117
Vila Camelia***.............................................................................118
Vila Economat****.....................................................................119

Băile Herculane, județul Caraș Severin
Hotel Afrodita Resort & SPA****..............................................143
Hotel Diana***..............................................................................144
Hotel Golden Spirit***.................................................................145
Hotel International***..................................................................147
Hotel Sara’s Son***......................................................................147
Hostel Sara’s Sons***..................................................................148
Hotel FERDINAND***..................................................................150

CRIȘANA
Băile Felix, județul Bihor
Hotel Lotus Therm*****.........................................................153
Hotel International****.............................................................156
Hotel Termal***............................................................................158
Hotel Nufărul***...........................................................................159
Hotel Poieniţa***..........................................................................162
Hotel Mureş**.................................................................................163
Hotel President****...................................................................165
Hotel Crișana**...............................................................................166
Complex Aqua President***.......................................................167
Hotel President SPA****...........................................................168
Pensiunea Anthimos****..........................................................169
Vila Etikette***.............................................................................169
Hotel Muncel**...............................................................................170
Băile 3 Mai, județul Bihor
Hotel Perla***...............................................................................171
Stâna de Vale, județul Bihor
Hotel Iadolina***..........................................................................173
Vile Izvorul Minunilor****..........................................................174
Vila Liliacul****..........................................................................174
Moneasa, județul Arad
Hotel Parc***................................................................................175
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Băltenii de Sus, județul Tulcea
Hotel Wels****...........................................................................177
Dunavățu de Jos, județul Tulcea
Hotel New Egreta****................................................................179
Mahmudia, județul Tulcea
Hotel Mon Jardin****................................................................180
Casa Teo****..............................................................................181
Murighiol, județul Tulcea
Hotel Puflene Resort****..........................................................182
Pensiunea Peninsula****..........................................................183
Pensiunea Rio Divino***.............................................................184
Nufărul, județul Tulcea
Complex Steaua Apelor****.....................................................185
Sfântu Gheorghe, județul Tulcea
Complex Green Village****.......................................................186
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Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)
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T R A N S I LV A N I A
Călătorind prin Transilvania multiculturală ramâi fără cuvinte
dar ulterior te transformi într-un povestitor de istorie!
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Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)
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Hotel TUȘNAD **
pentru inima și relaxarea ta
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Pachete și oferte speciale în catalog

ALBAC, județul Alba

PENSIUNEA STEAUA ARIEȘULUI
Fitness/Wellness/Sport: sala fitness,
sauna, pârtie de schi lângă pensiune
(aproximativ 500 m lungime), caiac - canoe pe râul Arieş.
Distracţie: plimbări cu sania trasă de
cai, caiac canoe pe râul Arieş, programe
folclorice la cerere, închirieri materiale
sportive.

Dotări generale: restaurant - 100 locuri,
parcare proprie, acces persoane cu dizabilităţi, bar. Săli de conferinţă: o sală cu
capacitate de 50 locuri dotată cu: ecran,

acces internet, video proiector.
Dotări camere: TV, baie cu duș, terasă
comună pentru toate camerele/nivel.
Număr total camere: 18, din care 1 sin-

gle, 11 duble din care 8 camere cu pat
matrimonial și 3 camere cu 2 paturi, 6 triple cu pat dublu și canapea extensibilă.
Observații: check-in începând cu ora
14:00; check-out până la ora 14:00.
Servicii masă: se acordă în restaurantul
pensiunii Steaua Arieșului în sistem „a la
carte”.

Prețuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
PERIOADA

TIP CAMERĂ

Cazare + mic
dejun

05 Ian-23 Dec

Dublă
Triplă

80,00
80,00

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare cu mic dejun.
Servicii opţionale: prânz 33 Lei/noapte/persoană, cina 33 Lei/noapte/persoană.
Facilitaţi copii: 0 - 5 ani beneficiază de gratuitate la cazare fără pat suplimentar, 5 - 10 ani
achită 50% din tariful unui adult și se asigură pat suplimentar.

**

ALBAC, județul Alba

VILA PERLA ARIEȘULUI

Dotări generale: restaurant 100 locuri, parcare proprie, bar, încălzire
centrală, terasă, grătar, curte interioară cu teren de fotbal. Săli de conferinţă: o sală cu capacitate de 50 locuri 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 și o baie.
Observații: check-in începând cu ora

14:00; check-out până la ora 14:00.
Servicii masă: se acordă în restaurantul pensiunii Perla Arieșului 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, programe folclorice la cerere, închirieri materiale sportive

Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

Prețuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
PERIOADA

TIP CAMERĂ

Cazare + mic
dejun

05 Ian-23 Dec

Dublă
Triplă

60,00
50,00

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare cu mic dejun.
Servicii opţionale: prânz 33 Lei/zi, cina 22 Lei/zi.
Facilități copii: 0-5 ani beneficiază de gratuitate la cazare fără pat suplimentar, 5-10 ani
achită 50% din tariful unui adult şi beneficiază de pat suplimentar.
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ARPAȘUL DE SUS, județul Sibiu

COMPLEX PĂSTRĂVARIA ALBOTA

Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
Cazare + mic dejun
PERIOADA

Dotări generale: restaurant, parcare
proprie, păstrare obiecte de valoare,
terasă, păstrăvărie, sala de petrecere.
Săli de conferinţă: 3 - sălile 1 și 2 de 30
locuri, sala Polivalenta de 100 locuri,
dotate cu: flipchart, video - proiector,
ecran, internet, pixuri, markere și hârtie.
Dotări camere: TV, balcon, uscător de
păr, telefon, baie proprie.
Număr total camere: 42, din care duble: 29, apartmente junior: 9 - suite cu
două dormitoare. triple: 4.
Servicii: transfer aeroport Sibiu - Albota, vizitarea Sibiului cu ghid, închiriere
autocar.
Servicii masă: se acordă în unitatea
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restaurant Păstrăvăria Albota, categoria 3 stele, mic dejun bufet suedez,
prânzul și cina în sistem „a la carte’’.
Fitness/Wellness/Sport: SPA: sauna,
jacuzzi, sala fitness, biciclete, mini
piscină.
Distracţie: sală de jocuri - biliard, şah,
rummy, închiriere ATV, karaoke, plimbări cu sania, călărie, pescuit, tenis de
masă, călărie pe ponei pentru copii,
plimbare cu trăsura, închiriere barca,
canoe, foc de tabără, picnic, servicii de
ghid în Rezervaţia Arpasel, paintball.
Atracţii turistice: Rezervaţia Naturală
Arpașel, oraşul Sibiu, Mănăstirea Sâmbăta, Mănăstirea Cârţişoara, Abaţia
Cisterciană Cartă.

TIP CAMERĂ

Single
Dublă
05 Ian - 31 Mai
Triplă
01 Oct - 22 Dec
Junior suite (4 persoane)
Duminică - Joi
Dublă corp B sau C (3 stele)
Single corp B sau c (3 stele)
Single
Dublă
05 Ian - 31 Mai
Triplă
01 Oct - 22 Dec
Vineri - Sâmbătă Junior suite (4 persoane)
Dublă corp B sau C (3 stele)
Single corp B sau c (3 stele)
Single
Dublă
Triplă
01 Iun - 30 Sep
Duminică - Joi
Junior suite (4 persoane)
Dublă corp B sau C (3 stele)
Single corp B sau c (3 stele)
Single
Dublă
Triplă
01 Iun - 30 Sep
Vineri - Sâmbătă Junior suite (4 persoane)
Dublă corp B sau C (3 stele)
Single corp B sau c (3 stele)

Sejur 1 - 5 Sejur minim
nopți
6 nopți
132,25
86,25
72,83
66,13
69,00
105,80
253,00
140,88
111,16
94,88
112,70
202,40
207,00
115,00
93,91
81,94
92,00
165,60
281,75
152,38
118,83
102,06
121,90
225,40

119,03
77,63
65,54
59,51
62,10
95,22
227,70
126,79
100,04
85,39
101,43
182,16
186,30
103,50
84,51
73,74
82,80
149,04
253,58
137,14
106,94
91,85
109,71
202,86

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare cu mic dejun și taxa locală. În preţ este inclus: internet wireless,
tenis de masă, jocuri de table, şah, cărţi de joc, parcare, hărţi de drumeţie, turul Păstrăvăriei cu Martin (Duminica: ora 11: 00 - 14:00).
Facilități copii în cameră dublă: 0 - 4 ani gratuit, 4 - 12 ani achită 50% din tariful unui
adult. Peste 12 ani tarif integral adult.
Servicii opţionale: prânz sau cină 57,50 Lei/noapte/persoană.

BALVANYOS, județul Covasna

BALNEO MONTAN & DELTA DUNĂRII 2018

****

GRAND HOTEL BALVANYOS

Prețuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
Complet renovat, ridicat la standarde
de patru stele, situat în mijlocul pădurilor ce înconjoară Lacul Sf. Ana,
Grand Hotel Balvanyos**** se bucura de un cadru natural care îmbină
liniştea și aerul proaspăt al peisajului
montan cu valoarea de excepţie a
locaţiei, în aşa fel încât hotelul a devenit, probabil, cea mai atractivă destinaţie pentru recreere și relaxare, dar
mai ales pentru reuşita întâlnirilor de
afaceri, conferinţelor și seminariilor.
Dotări generale: restaurant, parcare
proprie - gratuită, loc de joacă pentru
copii, internet - gratuit, lobby bar, terasă de vară, Parc de Aventură. Săli
de conferinţă: 4 - o sală cu capacitate
de 210 locuri și 3 săli a câte 50 de
locuri fiecare. Toate sălile beneficiază de lumină naturală și sunt dotate
cu echipamente audio - video, ecran,
flipchart și consumabile, acces internet (prin cablu și wireless).
Dotări camere: TV, minibar, seif, baie
cu duș, balcon - doar la camerele
superior, 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 și 45 camere
cu pat matrimonial (QUEEN). Apartamente: 1 - apartament prezidenţial
format din două dormitoare (un dormitor Queen și un dormitor Twin) cu
băi separate, o cameră de zi primitoare și o terasă de unde vă puteţi bucura de priveliştea oferită de pădurea

înconjurătoare. Apartamente junior:
10 - pe lângă zona de dormit, această
cameră dispune și de o zonă de living
spaţioasă, fără uşă între cele două.
Servicii contra cost: teren multifuncţional de sport: 50 Lei/oră, închirieri
biciclete: 20 Lei/½ zi, Parc de Aventură: 36 Lei/adult/3 ore, pentru copii
sub 7 ani 20 Lei/3 ore, peste 7 ani 30
Lei/3 ore. Excursii organizate cu microbuze/autobuze la atracţiile turistice din zonă pentru grupuri.
Servicii gratuite: vizită la miniferma nostra de animale (gratuit), loc
de joacă pentru 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 suedez sau variante de meniu (în funcţie
de numărul de turişti), dejun și cină
bonuri valorice. Facilități/ Wellness/
Sport: piscină în aer liber, piscina acoperită, SPA - sauna, teren tenis, teren
sport mixt - Tenis, Mini fotbal, Baschet, sala fitness, biciclete - centru
închirieri tenis de masă, darts, biliard.
Distracţie: Parcul de aventură cuprinde o serie de trasee (scări, poduri,
tuneluri construite din lemn și corzi)
care se pot parcurge în condiţii de
maximă siguranţă folosind echipamentul de alpinism realizat special
pentru această formă de activitate.
Check-in începând cu ora 14:00,
check-out până la ora 14:00.

Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

PERIOADA

TIP CAMERĂ

Dublă standard
Dublă superior
Junior suite
05 Ian-31 Mar
Vineri - Duminică Apartament 2 dormitoare (total ap 2-4 adulți)
Single standard
Single superior
Dublă standard
Dublă superior
Junior suite
05 Ian-31 Mar
Luni - Joi
Apartament 2 dormitoare (total ap 2-4 adulți)
Single standard
Single superior
Dublă standard
Dublă superior
Junior suite
01 Apr-20 Dec
Vineri - Duminică Apartament 2 dormitoare (total ap 2-4 adulți)
Single standard
Single superior
Dublă standard
Dublă superior
Junior suite
01 Apr-20 Dec
Luni - Joi
Apartament 2 dormitoare (total ap 2-4 adulți)
Single standard
Single superior

Cazare +
mic dejun
184,73
211,12
237,51
786,42
290,29
343,07
163,61
190,00
208,48
680,86
237,51
290,29
197,92
224,31
250,70
812,81
316,68
369,46
176,81
203,20
221,67
707,25
263,90
316,68

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare cu mic dejun. Acces gratuit la Grand Senterra Spa - piscină, saună, baie cu aburi, cameră salină, și sală de fitness. Internet gratuit (disponibil wirless în
spaţiile comune și camere), parcare. Taxa de staţiune se achită la recepţie. Ziua hotelieră
începe la ora 16 și se termină la ora 12.
Servicii opţionale: prânz sau cină 58 Lei/noapte/persoană. Masa se serveşte în regim
fișă cont (a la carte).
Facilități copii: 0 - 6,99 ani gratuit la cazare și mic dejun, fără pat suplimentar, dacă
solicită pat suplimentar achită 105,56 Lei/zi, 7 - 13,99 ani achită 37 Lei /zi pentru mic
dejun fără pat extra sau 105,56 Lei/zi pentru patul suplimentar și mic dejun, iar peste 14
ani achită tarif integral.
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BARAOLT, județul Covasna

PENSIUNEA CASTEL DANIEL KASTELY

Adresa: Sat Tălișoara nr 215
Noutăţi 2018 !
Odată cu renovarea Castelului Mic,
o altă clădire istorică din secolul al
XVII-lea, situată în aceeași curte cu
Castelul Daniel, s-au dat în folosință
12 camere noi. Așa cum v-ați obișnuit
deja la Castel și în această nouă clădire vă așteaptă camere spațioase,
cu un design unic, cu elemente care
surprind și te îmbie la răsfăț. Designul reinterpretează elementele originale ale conacului renascentist și a
grânarului în care acesta a fost transformat în perioada comunistă.
Fiecare cameră are ca și inspirație
câte un meșteșug tradițional din
zonă, oaspeții putând fi cazați în camera Fierarului, a Morăriței, a Tâm-

****

plarului sau a Cioplitorilor de Piatră.
Ca și element de noutate, introducem
camerele destinate familiilor, care
pot caza familii cu 2-3 copii, unele
camere având chiar paturi supraetajate într-o încăpere distinctă de cea a
părinților.
Astfel, capacitatea totală a Castelului
ajunge la 40 de persoane în regim
twin sau double și de maxim 56 de
persoane cu paturile suplimentare
din dotarea camerelor pentru familii. Dintre cele 20 de camere 10 sunt
camere standard, și 10 superioare.
Aproape toate camerele pot fi amenajate atât în regim double cât și
twin, fiind ideale atât pentru turiști
individuali cât și pentru grupuri corporate.

Dotări generale: restaurant, parcare
proprie - gratuită, internet, animalele
de companie acceptate
Dotări camere: TV, seif - în camerele
superior, internet -Wi-Fi gratuit, uscător de păr
Număr total camere: 20 - camere
amenajate diferit. The Swan Suite,
Castle Gate room, Constantinopole
room, Coun’t Daniel chamber, The

countess boudoir, The Lodging of
Olasztelek, Hut în the land of woods,
The secret chamber
Observaţii: Ziua hotelieră începe la
ora 14.00 şi se termină la ora 12.00
Fitness/Wellness/Sport: biciclete
Distracţie: sală de jocuri.

Preţuri recomandate în Euro/noapte/persoană (adult în cameră)
PERIOADA

TIP CAMERĂ

Cazare +
mic dejun

10 Ian-22 Dec

Dublă standard
Dublă superior
Single standard
Single superior

45,00
60,00
72,00
96,00

Toate tarifele afişate pentru cazare şi servicii opţionale includ comisionul agenţiei.
Servicii incluse: cazare cu mic dejun bufet suedez.
Servicii opţionale: prânz 16,66 Euro/zi/persoană, cină 16,66 Euro/zi/persoană.
Facilităţi copii: 0-6 ani beneficiază de gratuitate la cazare fără pat suplimentar, 6-14 ani
achită 22,22 Euro/zi cu mic dejun şi pat suplimentar. Peste 14 ani/adult achită 33,33
Euro/zi pat suplimentar şi mic dejun.

BĂILE TUȘNAD, județul Harghita

HOTEL O3ZONE

Hotelul este situat în centrul staţiunii. Hotelul O3ZONE din staţiunea
Băile Tuşnad, datorită orientării spre
Stâncă Şoimilor asigură o privelişte
minunată. De asemenea hotelul este
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amplasat în centrul staţiunii, fiind o
locaţie care se adresează mai multor
categorii de clienţi: companii care
doresc organizarea de evenimente,
persoane care doresc îmbunătăţi-

rea stării de sănătate și menţinerea
acesteia, precum și 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
și 200 locuri.
Dotări camere: aer condiţionat, TV,
minibar, seif, baie cu duș, balcon, internet, uscător de păr, telefon.
Număr total camere: 117. Duble: 111
- din care 20 de camere matrimoniale
și 91 de camere twin. Apartamente:

6 - din care 1 apartament deluxe.
Check-out până la orele 14:00
Servicii masă: În restaurantul propriu cu o capacitate de 120 locuri.
Fitness/Wellness/Sport:
piscina
acoperită, SPA - sauna umedă, sauna uscată, jacuzzi, cabinet de masaj
cu diferite terapii, hidroterapie, sala
fitness.
Tratament: Se efectuează în Baza de
Tratament a Hotelului Tuşnad - 500
m distanţă.
Atracţii turistice: Lacul Sfânta Ana,
Cheile Bicazului,Tinovul Mohos, Complex de agrement cu ştrand mezotermal, Stanca Şoimilor, Poiana Îndrăgostiţilor, Corund.

PERIOADA

05 Ian-15 Ian
21 Aug-15 Sep
22 Dec-23 Dec

16 Ian-28 Feb
01 Apr-15 Iul
16 Sep-21 Dec

01 Mar-31 Mar

16 Iul-20 Aug

TIP CAMERĂ
Dublă
Single
Suită 2 persoane
Suită 3 persoane
Suită 4 persoane
Suită DeLuxe 2 persoane
Suită DeLuxe 3 persoane
Pat suplimentar copil 6-14 ani
Pat suplimentar copil 14 -18 ani
Dublă
Single
Suită 2 persoane
Suită 3 persoane
Suită 4 persoane
Suită DeLuxe 2 persoane
Suită DeLuxe 3 persoane
Pat suplimentar copil 6-14 ani
Pat suplimentar copil 14 -18 ani
Dublă
Single
Suită 2 persoane
Suită 3 persoane
Suită 4 persoane
Suită DeLuxe 2 persoane
Suită DeLuxe 3 persoane
Pat suplimentar copil 6-14 ani
Pat suplimentar copil 14 -18 ani
Dublă
Single
Suită 2 persoane
Suită 3 persoane
Suită 4 persoane
Suită DeLuxe 2 persoane
Suită DeLuxe 3 persoane
Pat suplimentar copil 6-14 ani
Pat suplimentar copil 14 -18 ani

Cazare
Cazare +
+ mic
demipensiune
dejun
168,20
307,40
249,40
184,04
147,03
321,32
226,20
76,56
81,20
140,36
243,60
220,40
166,26
133,40
294,06
208,80
68,44
71,92
113,10
197,20
179,80
131,46
108,75
243,60
174,00
49,88
54,52
185,60
343,36
266,80
193,32
156,02
339,30
238,18
81,20
90,48

237,80
377,00
319,00
253,64
216,63
390,92
295,80
128,76
150,80
209,96
313,20
290,00
235,86
203,00
363,66
278,40
120,64
141,52
182,70
266,80
249,40
201,6
178,35
313,20
243,60
102,08
124,12
255,20
412,96
336,40
262,92
225,62
408,90
307,78
133,40
160,08

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare cu mic dejun. Gratuit: acces piscina, jacuzzi, sauna uscată și
umedă, duşuri emoţionale, fitness.
Facilități copii: 0 - 6 ani, beneficiază de gratuitate la cazare, mic dejun, prânz și cină sau
dacă optează pentru pătuţ achită 23,20 Lei/zi, copiii 6 - 14 ani achită mic dejun 29 Lei/zi
fără pat sau cu pat suplimentar cu mic dejun/demipensiune conform tabel.
Servicii opţionale: supliment pensiune completă 63,80 Lei/zi/adult sau 40,60 Lei/zi/
copil, taxa animal companie 29 Lei/zi.

Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

Preţuri recomandate în Lei/pachet/persoană (adult în cameră)
PERIOADA

TIP
CAMERĂ Pachet 2
nopți

Cazare + demipensiune
Duminica-Vineri
Pachet 3
nopți

Pachet 4
nopți

Pachet 5
nopți

Dublă
574,20
817,80
1032,40 1264,40
Single
769,08
1110,12 1422,16 1751,60
Toate tarifele afişate pentru cazare şi servicii opţionale includ comisionul
agenţiei.
Servicii incluse: cazare cu mic dejun şi cină bufet suedez, 2-5 terapii SPA la
alegere (câte nopți are pachetul atâtea terapii spa conţine) dintre: Relaxing
Massage, Deep Tissue Massage, Tension Relief Massage, Relax Bath, Gerovital
Hydratation Face Teraphy. Acces la piscină, jacuzzi, saună uscată şi umedă,
duşuri emoţionale, fitness.
Facilităţi copii: 0-6 ani, beneficiază de gratuitate la cazare, mic dejun, prânz şi
cină sau dacă optează pentru pătuţ achită 23,20 Lei/zi, copiii 6-14 ani achită
mic dejun 29 Lei/zi fără pat sau cu pat suplimentar cu mic dejun/demipensiune conform tabel.
05 Ian - 30 Iun
01 Sep - 21 Dec

Weekend la SPA
Preţuri recomandate în Lei/pachet/persoană (adult în cameră)
PERIOADA

TIP
CAMERĂ

Cazare + demipensiune - Pachet 2 nopți
Intrarea Vineri

05 Ian - 30 Iun
01 Sep - 21 Dec

Dublă
Single

516,20
711,08

Toate tarifele afişate pentru cazare şi servicii opţionale includ comisionul agenţiei.
Servicii incluse: cazare cu mic dejun şi cină bufet suedez, 1 aroma face and body
massage. Acces la piscină, jacuzzi, saună uscată şi umedă, duşuri emoţionale, fitness.
Facilităţi copii: 0-6 ani, beneficiază de gratuitate la cazare, mic dejun, prânz şi cină sau
dacă optează pentru pătuţ achită 23,20 Lei/zi, copiii 6-14 ani achită mic dejun 29 Lei/zi
fără pat sau cu pat suplimentar cu mic dejun/demipensiune conform tabel.

Pachet Balneo
Preţuri recomandate în Lei/pachet/persoană (adult în cameră)
PERIOADA
01 Mar - 30 Iun
01 Sep - 21 Dec
01 Iul - 31 Aug

TIP
CAMERĂ

Cazare + demipensiune
Pachet 5 nopți - Intrarea Duminica

Dublă
Single
Dublă
Single

1102,00
1589,20
1432,60
1919,80

Toate tarifele afişate pentru cazare şi servicii opţionale includ comisionul agenţiei.
Servicii incluse: cazare cu mic dejun şi cină bufet suedez, 1 consultaţie medicală de
specialitate, 5 zile de tratament (15 proceduri/sejur/persoană de luni până vineri). Acces
la piscină, jacuzzi, saună uscată şi umedă, duşuri emoţionale, fitness.
Facilităţi copii: 0-6 ani, beneficiază de gratuitate la cazare, mic dejun, prânz şi cină sau
dacă optează pentru pătuţ achită 23,20 Lei/zi, copiii 6-14 ani achită mic dejun 29 Lei/zi
fără pat sau cu pat suplimentar cu mic dejun/demipensiune conform tabel.
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O3zone Spa Relax
Prețuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)

BALNEO MONTAN & DELTA DUNĂRII 2018

***

BĂILE TUȘNAD, județul Harghita

HOTEL CIUCAȘ

Dotări generale: restaurant de 170
locuri, parcare proprie, bar 40 locuri, terasă 60 locuri, 5 săli de conferinţă: sala
principală 150 locuri dotată cu cu scaune, mese, flipchart, retroproiector și alte
echipamente, 3 săli de câte 40 locuri
pentru prezentări sau cursuri restrânse
și o sală şedinţe de 30 locuri.
Dotări camere: TV, frigider, baie cu duș
sau baie cu cadă, balcon mai puţin la
camerele aflate la etajul 4, acces pe bza
de card magnetic, telefon.

Număr total camere: 119 din care 103
duble, 16 apartamente: dintre care 3
apartamente de lux.
Observații: accesul animalelor de companie este strict interzis.
Servicii masă: se asigură în restaurantul Ciucaș, categoria I, în sistem fișă
cont a la carte’’. Pentru grupuri se poate
asigura la cerere orchestră (restaurantul dispune de sistem de sonorizare).
Fitness/Wellness/Sport: SPA - sauna,
masaj, piscină, jacuzzi, baza tratament,

sala fitness, sala pentru salină.
Tratament: sala de gimnastică, kinetoterapie (pentru fitness și wellness), sauna, masaj, jacuzzi (cu plante, cristale,
sare sau arome), salina, băi galvanice,
electroterapie, laserterapie, ultrasunete, infraroşii, împachetări cu produse

Cură pentru afecţiuni reumatismale şi posttraumatice - intrare Duminica
Preţuri recomandate în Lei/pachet/persoană (adult în cameră)
PERIOADA

Prețuri recomandate în Lei/pachet/persoană (adult în cameră)
PERIOADA

01 Feb - 30 Apr

01 Mai - 30 Iun

01 Iul - 15 Sep

16 Sep - 20 Dec

TIP CAMERĂ

Cazare + mic dejun

Dublă
Single
Apartament
Apartament cu jacuzzi
Pat suplimentar
Copil 5-14 ani fără pat
Dublă
Single
Apartament
Apartament cu jacuzzi
Pat suplimentar
Copil 5-14 ani fără pat
Dublă
Single
Apartament
Apartament cu jacuzzi
Pat suplimentar
Copil 5-14 ani fără pat
Dublă
Single
Apartament
Apartament cu jacuzzi
Pat suplimentar
Copil 5-14 ani fără pat

95,20
145,60
128,80
179,20
67,20
33,60
114,24
181,44
138,32
190,40
78,40
44,80
150,64
221,76
191,52
241,92
89,60
56,00
114,24
181,44
138,32
190,40
78,40
44,80

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare cu mic dejun inclus, acces la piscină, jacuzzi şi saună.
Servicii opţionale: prânz sau cină 44,80 Lei/zi/persoană.
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 conform tabel, 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.
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naturale (parafină, împachetare termică cu ceai și alge, împachetări cu
nămol activ termic, împachetări cu spirulină, împachetări cu ciocolată caldă,
împachetări cu cafea), cabine medicale
de specialitate.
Distracţie: biliard, ping pong, darts.

01 Mar - 30 Apr
01 Mai - 30 Iun
01 Iul - 15 Sep

TIP CAMERĂ

Cazare + demipensiune
Pachet 9 nopți

Dublă
Single
Dublă
Single
Dublă
Single

1390,00
1840,00
1720,00
2170,00
1830,00
2370,00

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: 9 nopţi cazare cu demipensiune, tratament 5 proceduri/zi pe baza trimiterii de la medicul de familie. Tratamentul include: băi cu bioxid de carbon, băi galvanice,
băi cu extract de plante, duș subacval, electroterapie, masaj, kinetoterapie, împachetări
parafină, cură de teren. Opţional supliment pensiune completă 44,44 Lei/zi/persoană.
Facilităţi copii: copiii cu vârsta cuprinsă între 0-5 ani beneficiază de gratuitate, 5-14
ani, cazaţi împreună cu părinţii în acelaşi pat vor achita supliment demipensiune copil
55,55 Lei/zi/copil; copiii cu vârste peste 14 ani vor achita integral tariful de adult. Taxa
de staţiune se achită separat la recepţia hotelului. Pentru pat suplimentar se mai achită
66,66 Lei/zi/copil.

Pentru o inimă sănătoasă - intrare Duminica
Preţuri recomandate în Lei/pachet/persoană (adult în cameră)
PERIOADA
01 Feb - 30 Apr
01 Mai - 30 Iun
01 Iul - 15 Sep

TIP CAMERĂ

Cazare + demipensiune
Pachet 9 nopți

Dublă
Single
Dublă
Single
Dublă
Single

1390,00
1840,00
1720,00
2170,00
1830,00
2370,00

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: 9 nopţi cazare cu demipensiune, tratament 3 proceduri/zi pe baza trimiterii de la medicul de familie. Tratamentul include: băi cu bioxid de carbon, băi galvanice,
magnetoterapie, masaj, kinetoterapie, cură de teren. Opţional supliment pensiune completă 44,44 Lei/zi/persoană.
Facilităţi copii: copiii cu vârsta cuprinsă între 0-5 ani beneficiază de gratuitate, 5-14
ani, cazaţi împreună cu părinţii în acelaşi pat vor achita supliment demipensiune copil
55,55 Lei/zi/copil; copiii cu vârste peste 14 ani vor achita integral tariful de adult. Taxa
de staţiune se achită separat la recepţia hotelului. Pentru pat suplimentar se mai achită
66,66 Lei/zi/copil.

Program anticelulitic
Preţuri recomandate în Lei/pachet/persoană (adult în cameră)

PERIOADA

TIP CAMERĂ

Cazare + mic dejun
Pachet 2 nopți

01 Feb - 30 Mai

Dublă
Single

370,00
470,00

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: 2 nopţi cazare cu mic dejun, ziua 1: baie relaxantă, cu plante aromatice, fitness, piscină, jacuzzi, masaj general, ziua 2: baie relaxantă cu plante aromatice,
fitness, piscină, saună, jacuzzi, hot stone. Opţional prânz sau cină 44,44 Lei/zi/persoană.
Facilităţi copii: copiii cu vârsta cuprinsă între 0-5 ani beneficiază de gratuitate, 5-14
ani, cazaţi împreună cu părinţii în acelaşi pat vor achita supliment demipensiune copil
55,55 Lei/zi/copil; copiii cu vârste peste 14 ani vor achita integral tariful de adult. Taxa
de staţiune se achită separat la recepţia hotelului. Pentru pat suplimentar se mai achită
66,66 Lei/zi/copil.

Weekend pentru trup şi suflet
Preţuri recomandate în Lei/pachet/persoană (adult în cameră)
PERIOADA

TIP CAMERĂ

Cazare + demipensiune
Pachet 2 nopți

01 Feb - 30 Mai

Dublă
Single

360,00
460,00

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: 2 nopți cazare cu demipensiune, masaj general, baie cu plante, acces
piscine, saună, jacuzzi.
Facilităţi copii: copiii cu vârsta cuprinsă între 0-5 ani beneficiază de gratuitate, 5-14
ani, cazaţi împreună cu părinţii în acelaşi pat vor achita supliment demipensiune copil
55,55 Lei/zi/copil; copiii cu vârste peste 14 ani vor achita integral tariful de adult. Taxa
de staţiune se achită separat la recepţia hotelului. Pentru pat suplimentar se mai achită
66,66 Lei/zi/copil.

Oferta Wellness
Preţuri recomandate în Lei/pachet/persoană (adult în cameră)
PERIOADA
01 Mar - 30 Apr
01 Mai - 30 Iun
01 Iul - 15 Sep

TIP
CAMERĂ
Dublă
Single
Dublă
Single
Dublă
Single

Pachet 5 nopți
Cazare +
demipensiune

Cazare + pensiune
completă

800.00
1050.00
985.00
1235.00
1075.00
1375.00

975,00
1225,00
1160,00
1410,00
1250,00
1550,00

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: 5 nopţi cazare, demipensiune/pensiune completă 1 masaj parţial pe zi,
acces piscină, jacuzzi, fitness.
Facilităţi copii: copiii cu vârsta cuprinsă între 0-5 ani beneficiază de gratuitate, 5-14 ani,
cazaţi împreună cu părinţii în acelaşi pat vor achita supliment copil 55,55 Lei/zi/copil
pentru pachetele cu demipensiune sau 77,77 Lei/zi/copil pentru pachetele cu pensiune
completă; copiii cu vârste peste 14 ani vor achita integral tariful de adult. Taxa de staţiune se achită separat la recepţia hotelului. Pentru pat suplimentar se mai achită 66,66
Lei/zi/copil.

Cazare +
demipensiune
TIP
CAMERĂ Pachet 6 Pachet 9
nopți
nopți

PERIOADA

01 Mar - 30 Apr
01 Mai - 30 Iun
16 Sep - 20 Dec
01 Iul - 15 Sep

Dublă
Single
Dublă
Single
Dublă
Single

965,00
1265,00
1002,00
1302,00
1110,00
1470,00

1390,00
1840,00
1440,00
1890,00
1665,00
2205,00

Cazare + pensiune
completă
Pachet 6
nopți

Pachet 9
nopți

1175,00
1475,00
1212,00
1512,00
1320,00
1680,00

1705,00
2155,00
1755,00
2205,00
1980,00
2520,00

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: 6 sau 9 nopți cazare cu demipensiune sau pensiune completă, tratament 5 proceduri/zi pe baza trimiterii de la medicul de familie şi a cardului de sănătate
activat. Tratamentul include - masaj anticelulitic, duș subacval, kinetoterapie, cură de
teren, piscină, jacuzzi, saună.
Facilităţi copii: copiii cu vârsta cuprinsă între 0-5 ani beneficiază de gratuitate, 5-14
ani, cazaţi împreună cu părinţii în acelaşi pat vor achita supliment copil 55,55 Lei/zi/
copil pentru pachetele cu demipensiune sau 77,77 Lei/zi/copil pentru pachetele cu pensiune completă; copiii cu vârste peste 14 ani vor achita integral tariful de adult. Taxa de
staţiune se achită separat la recepţia hotelului. Pentru pat suplimentar se mai achită
66,66 Lei/zi/copil.

Relaxare şi tonifiere
Preţuri recomandate în Lei/pachet/persoană (adult în cameră)
Cazare +
demipensiune
TIP
CAMERĂ Pachet 6 Pachet 9
nopți
nopți

PERIOADA

01 Mar - 30 Apr
01 Mai - 30 Iun
16 Sep - 20 Dec
01 Iul - 15 Sep

Dublă
Single
Dublă
Single
Dublă
Single

965,00
1265,00
1002,00
1302,00
1110,00
1470,00

1390,00
1840,00
1440,00
1890,00
1665,00
2205,00

Cazare + pensiune
completă
Pachet 6
nopți

Pachet 9
nopți

1175,00
1475,00
1212,00
1512,00
1320,00
1680,00

1705,00
2115,00
1755,00
2205,00
1980,00
2520,00

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: 6 sau 9 nopți cu demipensiune sau pensiune completă, tratament 3
proceduri/zi pe baza trimiterii de la medicul de familie şi a cadrului de sănătate activat.
Tratamentul include - băi cu extract de plante, masaj, kinetoterapie, magnetoterapie,
cură de teren, piscină, jacuzzi, saună.
Facilităţi copii: copiii cu vârsta cuprinsă între 0-5 ani beneficiază de gratuitate, 5-14
ani, cazaţi împreună cu părinţii în acelaşi pat vor achita supliment copil 55,55 Lei/zi/
copil pentru pachetele cu demipensiune sau 77,77 Lei/zi/copil pentru pachetele cu pensiune completă; copiii cu vârste peste 14 ani vor achita integral tariful de adult. Taxa de
staţiune se achită separat la recepţia hotelului. Pentru pat suplimentar se mai achită
66,66 Lei/zi/copil.

Oferta pentru o stare de bine - intrare Duminica
Preţuri recomandate în Lei/pachet/persoană (adult în cameră)
PERIOADA

TIP CAMERĂ

Cazare +
pensiune
completă 11
nopți

Cazare +
pensiune
completă
6 nopți

01 Mar - 15 Apr

Dublă

1378.00

768,00

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: 6/11 nopți cu pensiune completă meniu fix, tratament 5 sau 10 zile
câte 3 proceduri/zi/persoană de luni până vineri și o consultaţie medicală la sosire.
Pentru tratament este necesară trimiterea din partea medicului de familie.
Facilităţi copii: copiii cu vârsta cuprinsă între 0-5 ani beneficiază de gratuitate, 5-14
ani, cazaţi împreună cu părinţii în acelaşi pat vor achita supliment copil 33,33 Lei/zi/copil pentru mic dejun, 55,55 Lei/zi/copil pentru pachetele cu mic dejun și cină sau 77,77
Lei/zi/copil pentru pachetele cu pensiune completă; copiii cu vârste peste 14 ani vor
achita integral tariful de adult. Taxa de staţiune se achită separat la recepţia hotelului.
Pentru pat suplimentar se mai achită 66,66 Lei/zi/copil.

Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)
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Weekend la SPA
Preţuri recomandate în Lei/pachet/persoană (adult în cameră)

BALNEO MONTAN & DELTA DUNĂRII 2018

**

BĂILE TUȘNAD, județul Harghita

HOTEL TUȘNAD

metabolice și de nutriţie (diabet zaharat, obezitate), ale rinichiului și căilor
urinare (litiază urinară), respiratorii
și boli profesionale (complementar).
Turiştii trebuie să prezinte la hotel
dovadă de asigurat (adeverinţa de la
locul de muncă sau cupon de pensie)
și bilet de trimitere tip pentru servicii medicale 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: Lacul Sfânta Ana, Cheile Bicazului,Tinovul Mohos, Complex de
agrement cu ştrand mezotermal, Stanca
Şoimilor, Poiana Îndrăgostiţilor, Corund.

Prețuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
Dotări generale: restaurant cu 165
locuri, parcare proprie gratuită în
limita locurilor disponibile, internet,
frizerie, coafura și cosmetică, lift, bar
de zi - 35 locuri, fax, xerox, 3 săli de
conferinţă: 2 săli cu 12 locuri și o sală
cu 200 locuri.
Dotări camere: TV, minibar, baie cu
duș, internet, uscător de păr.
Număr total camere: 108 din care
4 single și 104 duble dintre care 23
camere duble modernizate.
Observații:
· Check-out până la orele: 14:00.
· Taxa pentru animale de companie:
36 Lei/zi.
Servicii masă: se acordă în unitatea
restaurant Tuşnad, categoria I, în sistem a la carte.
Fitness/Wellness/Sport: baza tratament - bazin tratament,, teren tenis,

sala fitness, masaj, hidromasaj, electroterapie.
Tratament: Baza de tratament din
cadrul complexului deserveşte 900
pacienţi/zi. Aici se pot trata afecţiuni
cardiovasculare (cardiopatie ischemică cronică, sechele după infarct
miocardic la min. 3 luni după externare, hipertensiune arterială esenţială, valvulopatii forme compensate,
arteriopatii periferice, boli venoase
cronice, subiecţi cu factori de risc
pentru bolile cardiovasculare) cât și
afecţiuni reumatismale, boli ale sistemului nervos (sechele după accident
vascular cerebral, nevroză astenică),
digestive (gastroduodenită cronică, ulcer gastric și duodenal cronic,
afecţiuni ale vezicii și căilor biliare,
hepatite cronice), endocrine (hipertiroidie, hipotiroidie, boala Basedow),

01 Mar-30 Apr

01 Mai-30 Iun
01 Oct-15 Dec

01 Iul-30 Sep

TIP CAMERĂ

Cazare + mic dejun

Dublă standard
Single standard
Dublă modernizată
Single modernizată
Dublă standard
Single standard
Dublă modernizată
Single modernizată
Dublă standard
Single standard
Dublă modernizată
Single modernizată

58,00
81,20
71,34
111,36
62,64
84,68
75,40
116,00
80,04
142,68
98,60
169,36

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare cu mic dejun continental cu variante de meniu.
Facilități copii: copiii până la 12 ani, cazaţi în camera cu 2 adulți, beneficiază de gratuitate la
cazare dacă nu solicită pat suplimentar și achită micul dejun 17,40 Lei/zi/copil. Patul suplimentar cu mic dejun 0 - 12 ani se taxează cu 46,40 Lei/zi.
Servicii opţionale: prânz sau cină (nota în cont) - 46,40 Lei/zi/adult, 23,20 Lei/zi/copil.

Ascultă-ți inima - Pachet 12 nopți

Sănătate la Băile Tușnad - Pachet 6 nopți

Prețuri recomandate în Lei/pachet/persoană (adult în cameră)

Prețuri recomandate în Lei/pachet/persoană (adult în cameră)

PERIOADA

01 Mar-30 Apr

01 Mai-30 Iun
01 Oct-15 Dec

01 Iul-30 Sep

TIP CAMERĂ

Cazare +
mic dejun +
tratament

Cazare +
demipensiune
+ tratament

Dublă standard
Single standard
Dublă modernizată
Single modernizată
Dublă standard
Single standard
Dublă modernizată
Single modernizată
Dublă standard
Single standard
Dublă modernizată
Single modernizată

870,00
1357,20
932,64
1454,64
974,40
1461,60
1113,60
1635,60
1600,80
2540,40

1357,20
1844,40
1392,00
1914,00
1426,80
1914,00
1600,80
2122,80
2088,00
3027,60

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: 12 nopți cazare cu mic dejun (continental cu variante de meniu), sau
mic dejun și fișă cont 40 Lei/zi/adult în varianta cu demipensiune, consultaţie medicală
iniţială și reconsult, 10 zile de tratament balnear 2 proceduri/zi (stabilite de medicul balneaolog). Tratamentul balnear se efectuează de luni până vineri. Pentru a beneficia de
cele 2 proceduri decontate de casa de sănătate este nevoie să se aducă bilet de trimitere
de la medicul de familie și cardul de sănătate.
Facilități copii: copiii până la 12 ani, cazaţi în camera cu 2 adulți, beneficiază de gratuitate la cazare dacă nu solicită pat suplimentar și achită micul dejun 17,40 Lei/zi/copil.
Patul suplimentar cu mic dejun 0 - 12 ani se taxează cu 46,40 Lei/zi.
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PERIOADA

PERIOADA

01 Mar-30 Apr

01 Mai-30 Iun
01 Oct-15 Dec

01 Iul-30 Sep

TIP CAMERĂ

Cazare +
mic dejun +
tratament

Cazare +
demipensiune
+ tratament

Dublă standard
Single standard
Dublă modernizată
Single modernizată
Dublă standard
Single standard
Dublă modernizată
Single modernizată
Dublă standard
Single standard
Dublă modernizată
Single modernizată

466,32
709,92
522,00
788,80
522,00
765,60
591,60
858,40
765,60
1231,92

696,00
939,60
765,60
1032,40
765,60
1009,20
814,32
1081,12
1009,20
1475,52

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: 6 nopți cazare cu mic dejun (continental cu variante de meniu), sau
mic dejun și fișă cont 40 Lei/zi/adult în varianta cu demipensiune, consultaţie medicală
iniţială și reconsult, 5 zile de tratament balnear 2 proceduri/zi (stabilite de medicul balneaolog). Tratamentul balnear se efectuează de luni până vineri. Pentru a beneficia de
cele 2 proceduri decontate de casa de sănătate este nevoie să se aducă bilet de trimitere
de la medicul de familie și cardul de sănătate.
Facilități copii: copiii până la 12 ani, cazaţi în camera cu 2 adulți, beneficiază de gratuitate la cazare dacă nu solicită pat suplimentar și achită micul dejun 17,40 Lei/zi/copil.
Patul suplimentar cu mic dejun 0 - 12 ani se taxează cu 46,40 Lei/zi.

BĂILE TUȘNAD, județul Harghita

PENSIUNEA TULIPAN

Dotări generale: restaurant, parcare
proprie - gratuită, internet - WI-FI gratuit
Dotări camere: TV, frigider, baie cu
duș, internet.
Număr total camere: 13
Observații: Check în ul se efectuează
după ora 14:00 iar check out ul cel
târziu până la ora 11,00. Pentru late
check out se achită o taxă de 10%/ora
din tariful pe o zi afişat la recepţie, în li-

mita a 4 ore cu anunţarea în prealabil a
recepţiei, în condiţii de disponibilitate.
Nu se acceptă animale de companie.
Servicii masă: Restaurantul are o capacitate de 50 - 60 persoane, terasă 32
persoane, iar filegoria din curte 20 persoane. Restaurantul vă aşteaptă cu un
meniu bogat și variat de gustoasă cu
preparate inspirate atât din bucătăria
internaţională cât şi tradiţională.

Prețuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
PERIOADA
05 Ian-30 Apr
16 Sep-20 Dec

01 Mai-15 Sep

TIP CAMERĂ

Cazare + mic dejun

Dublă
Triplă
Apartament 4 pers
Single
Dublă
Triplă
Apartament 4 pers
Single

47,60
41,60
49,00
78,40
53,20
48,53
53,20
89,60

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare cu mic dejun, internet, parcare.
Servicii opţionale: prânz sau cină fișă cont 33,60 Lei/noapte/persoană.
Facilități copii: copiii cu vârsta cuprinsă între 0 - 6 ani beneficiază de gratuitate, 6 - 14 ani
achită 16,80 Lei/zi mic dejun sau 39,20 Lei/zi cu mic dejun și pat suplimentar, peste 14 ani
achită tarif integral de adult.

***

BELIȘ FÂNTÂNELE, județul CLUJ

HOTEL BIANCA

lacul și staţiunea Beliş - Fântânele, Cascadă de la Răchițele, Cheile
Galbenei și Izbucul Galbenei, Cheile
Someșului Cald, Poiana Florilor, Re-

zervaţia Naturală Cetăţile Ponorului,
Peştera Gheţarul Scărişoara, Bradul
lui Horea din Pădurea Scoruşet.

Prețuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
PERIOADA
Dotări generale: restaurant 80 de
locuri, parcare proprie separeu 16 locuri, bar, terasă - 24 locuri, patinoar
natural iarna.
Dotări camere: TV, minibar, baie cu
duș, balcon, uscător de păr, telefon.
Număr total camere: 30 Duble: 25
din care 16 camere cu pat matrimonial; 9 camere cu 2 paturi fiind dotate
cu televizor, cablu TV, telefon, minibar,
cabină duș sau baie cu cadă, uscător
păr. Apartamente: 5 - dotate cu televizor, cablu TV, telefon, minibar, cabină

duș sau baie cu cadă, uscător păr.
Observații Check-in începând cu ora
14:00; check-out până la ora 14:00.
Servicii și facilități: pe timpul verii se
pot face plimbări pe lac cu barcă sau
vaporaşul.
Servicii masă: se acordă în restaurantul propriu.
Fitness/Wellness/Sport: teren tenis,
teren sport mixt.
Distracţie: masa de biliard, tenis de
masă.
Atracţii turistice: Cetăţile Rădesei,

Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

16 Ian - 30 Iun
01 Sep - 15 Dec

01 Iul - 31 Aug

TIP CAMERĂ

Cazare + mic dejun

Dublă
Sigle
Apartament
Dublă
Single
Apartament

78,78
113,85
105,80
90,85
125,35
115,58

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare cu mic dejun în valoare de 18 Lei/zi și acces la parcare proprie
în aer liber.
Facilități copii: 0 - 2 ani gratis cazare și mic dejun; 2 - 7 ani beneficiază de cazare gratuită fără pat suplimentar și achită micul dejun 11 Lei/zi, iar cu pat suplimentar achită
50% din tariful unui adult; 7 - 14 ani achită 50% din tariful unui adult și 100% din micul
dejun și beneficiază de pat suplimentar cu mic dejun; peste 14 ani achită tariful de adult.
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BRAN - MOIECIU, județul BRAȘOV

COMPLEX CLUB VILA BRAN

Complexul este situat la 800 de metri
de Castelul Bran și se întinde pe o suprafaţă de aprox 60,000 mp. Este format din 12 vile cu capacitate între 5 și

PERIOADA
02 Feb - 10 Feb
Duminică - Joi
02 Feb - 10 Feb
Vineri - Sâmbătă
11 Feb - 27 Feb
30 Mar - 05 Apr
10 Apr - 26 Apr
01 Mai - 24 Mai
Duminică - Joi
11 Feb - 27 Feb
30 Mar - 05 Apr
10 Apr - 26 Apr
01 Mai - 24 Mai
Vineri - Sâmbătă
28 Feb - 29 Mar
Duminică - Joi
28 Feb - 29 Mar
Vineri - Sâmbătă
28 Mai - 30 Mai
03 Iun - 14 Iun
Duminică - Joi
28 Mai - 30 Mai
03 Iun - 14 Iun
Vineri - Sâmbătă
15 Iun - 12 Iul
02 Sep - 08 Sep
Duminică - Joi
15 Iun - 12 Iul
02 Sep - 08 Sep
Vineri - Sâmbătă
13 Iul - 01 Sep
Duminică - Joi
13 Iul - 01 Sep
Vineri - Sâmbătă

Dublă
minimală

24 camere, 2 restaurante, 1 terasă, bar,
bază de agrement, sală de teatru, parc
istoric, magazin de suveniruri și birou
de informare turistică. Adresă: Bran, str.

tele proprii categoria I.
Fitness/Wellness/Sport: 3 piscine în
aer liber, 1 piscină acoperită (încălzită), teren tenis, teren sport mixt, parc
natural cu pomi fructiferi, hamace și
băncuțe, căprioare, cerb, iepuraşi, păuni, fazani; tiroliană, panou de alpinism,
miniteren de baschet, 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 și vin fiert,
dansuri populare româneşti, scenete de
teatru.

Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră) - Sejur 1 - 6 nopți
Apartament
Dublă
Dublă
Dublă
Apartament
standard plus
superioară
standard
superioară
standard
Apartament
plus
lux nr 1

Apartament
superior
Apartament
Lux nr 3

Apartament
lux nr 2

57,60

76,80

96,00

100,80

124,80

144,00

163,20

177,60

74,25

99,00

118,80

123,75

153,45

173,25

198,00

212,85

43,20

57,60

67,20

72,00

86,40

96,00

110,40

120,00

53,24

77,44

91,96

101,64

121,00

135,52

150,04

159,72

38,40

43,20

57,60

62,40

72,00

81,60

96,00

110,40

48,40

58,08

77,44

91,96

111,32

125,84

140,36

154,88

48,00

67,20

81,60

86,40

105,60

120,00

139,20

148,80

64,35

89,10

103,95

111,38

143,55

163,35

183,15

193,05

57,60

76,80

91,20

96,00

120,00

139,20

158,40

168,00

74,25

94,05

113,85

118,80

148,50

173,25

193,05

202,95

91,20

134,40

158,40

168,00

206,40

225,60

254,40

273,60

118,80

163,35

188,10

198,00

237,60

267,30

297,00

316,80

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
În perioada 16 Iun - 08 Sep sejurul este obligatoriu de minim 5 nopți
Servicii incluse: cazare.
Facilități copii: (cazaţi în cameră/apartament cu 2 adulți)
- 0 - 6 ani beneficiază de gratuitate, opţional dacă se doreşte pat suplimentar și există
posibilitatea acordării lui, se achită taxa de copil peste 6 ani.
- 6 - 18 ani achită 28,80 Lei/noapte/copil (D - J) sau 29,70 Lei/noapte/copil (V - S) pentru
pat suplimentar (dacă spaţiul camerei permite - decizia administraţiei Club Vila Bran),
cât și în cazul în care copilul împarte patul cu părinţii.
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Sohodol nr. 271 A, jud. Brașov.
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 și exterior, 3 terase, 11 săli de conferinţă: cu capacitate între 18 și 120 de
locuri.
Dotări camere: TV, baie cu duș, balcon
pentru 107 camere.
Număr total camere: 125 din care 83
duble cu două paturi și 4 camere cvadruple, 11 apartamente: apartamentul
este compus din living și dormitor, baie
și terasă. 3 apartamente dispun de saună și cadă de hidromasaj (ap vila 11).
Servicii masă: se acordă în restauran-

- în cameră dublă minimală nu se acceptă decât maxim 1 copil până în 6 ani și nu se
poate pune pat suplimentar.
Servicii de masă opţionale (în sistem fișă cont):
Mic dejun: 33,00 Lei/zi/adult și copil peste 6 ani și 16,50 Lei/zi/copil sub 6 ani
Prânz sau cină: 44,00 Lei/zi/adult și copil peste 6 ani și 22,00 Lei/zi/copil sub 6 ani
Fişa Cont: serviciile de masă pot fi servite doar în restaurantul principal, restaurant «
Stâna Tradiţională », pentru consumaţie de mâncare și 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.

PERIOADA
02 Feb - 10 Feb
Duminică - Joi
02 Feb - 10 Feb
Vineri - Sâmbătă
11 Feb - 27 Feb
30 Mar - 05 Apr
10 Apr - 26 Apr
01 Mai - 24 Mai
Duminică - Joi
11 Feb - 27 Feb
30 Mar - 05 Apr
10 Apr - 26 Apr
01 Mai - 24 Mai
Vineri - Sâmbătă
28 Feb - 29 Mar
Duminică - Joi
28 Feb - 29 Mar
Vineri - Sâmbătă
28 Mai - 30 Mai
03 Iun - 14 Iun
Duminică - Joi
28 Mai - 30 Mai
03 Iun - 14 Iun
Vineri - Sâmbătă
15 Iun - 12 Iul
02 Sep - 08 Sep
Duminică - Joi
15 Iun - 12 Iul
02 Sep - 08 Sep
Vineri - Sâmbătă
13 Iul - 01 Sep
Duminică - Joi
13 Iul - 01 Sep
Vineri - Sâmbătă

turiştilor 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 și nu se poate reporta
sau restitui.

Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră) - Sejur minim 7 nopți
Apartament
Dublă
Dublă
Dublă
Dublă
Apartament
standard
plus
superioară
standard
superioară
standard
Apartament
minimală
plus
lux nr 1

Apartament
superior
Apartament
Lux nr 3

Apartament
lux nr 2

57,60

76,80

96,00

100,80

124,80

144,00

163,20

177,60

59,40

79,20

99,00

103,95

128,70

148,50

168,30

183,15

43,20

57,60

67,20

72,00

86,40

96,00

110,40

120,00

43,56

58,08

67,76

72,60

87,12

96,80

111,32

121,00

38,40

43,20

57,60

62,40

72,00

81,60

96,00

110,40

38,72

43,56

58,08

62,92

72,60

82,28

96,80

111,32

48,00

67,20

81,60

86,40

105,60

120,00

139,20

148,80

49,50

69,30

84,15

89,10

108,90

123,75

143,55

153,45

57,60

76,80

91,20

96,00

120,00

139,20

158,40

168,00

59,40

79,20

94,05

99,00

123,75

143,55

163,35

173,25

91,20

134,40

158,40

168,00

206,40

225,60

254,40

273,60

94,05

138,60

163,35

173,25

212,85

232,65

262,35

282,15

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare.
Facilități copii: (cazaţi în cameră/apartament cu 2 adulți)
- 0 - 6 ani beneficiază de gratuitate, opţional dacă se doreşte pat suplimentar și există
posibilitatea acordării lui, se achită taxa de copil peste 6 ani.
- 6 - 18 ani achită 28,80 Lei/noapte/copil (D - J) sau 29,70 Lei/noapte/copil (V - S) pentru
pat suplimentar (dacă spaţiul camerei permite - decizia administraţiei Club Vila Bran),
cât și în cazul în care copilul împarte patul cu părinţii.
- în cameră dublă minimală nu se acceptă decât maxim 1 copil până în 6 ani și nu se
poate pune pat suplimentar.
Servicii de masă opţionale (în sistem fișă cont):
Mic dejun: 33,00 Lei/zi/adult și copil peste 6 ani și 16,50 Lei/zi/copil sub 6 ani

Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

Prânz sau cină: 44,00 Lei/zi/adult și copil peste 6 ani și 22,00 Lei/zi/copil sub 6 ani
Fişa Cont: serviciile de masă pot fi servite doar în restaurantul principal, restaurant «Stâna Tradiţională», pentru consumaţie de mâncare și 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 și fișă cont,
turiştilor 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 și nu se poate reporta
sau restitui.
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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 și fișă cont,
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HOTEL EMIRE

BRAN - MOIECIU, județul BRAȘOV

Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)

Adresă: Bran – Zarneşti, Tohanița, 27 A,
Judeţul Brașov.
Hotel Emire este un concept exclusivist, elegant, rafinat, gândit în ansamblu și fiecare detaliu este integrat, nimic
nu a apărut la întâmplare. Încă de la intrare simţi că ai pătruns într-o atmosferă regală, de vis. Fiecare cameră este
personalizată, mobilierul este din lemn
masiv și toate decoraţiunile camerei
sunt rafinate și unitare pentru a vă oferi
confortul și răsfăţul pe care îl meritaţi.
Dotări generale: restaurant 80 locuri,
clasificat la 4 stele, bar de 4 stele, unde
veţi fi răsfăţaţi cu diverse sortimente de
ceaiuri, băuturi alcoolice, băuturi răcoritoare, cocktailuri. Săli de conferinţă:
1, capacitate 40 locuri, dotată pentru

***

orice eveniment.
Număr total camere: 12. Duble: 10.
Apartamente: 6, cu 2 dormitoare și 4
suite cu living și dormitor romantic, cu
un pat imens. Ziua hotelieră începe la
ora 14:00 și se termină la ora 12:00.
Servicii masă: se acordă în restaurantul propriu, micul dejun în regim bufet
suedez, prânzul și cina a la carte - fișă
cont.

PERIOADA

TIP CAMERĂ

Cazare + mic dejun

10 Ian - 26 Apr
03 Mai - 24 Mai
04 Iun - 14 Iun
10 Sep - 27 Sep
01 Oct - 30 Oct
05 Nov - 29 Nov

Dublă
Dublă Deluxe
Suită Deluxe

156,24
167,44
195,44

Apartament

335,44

Dublă
Dublă Deluxe
Suită Deluxe
Apartament
Dublă
Dublă Deluxe
Suită Deluxe
Apartament

184,24
195,44
217,84
374,64
173,04
184,24
206,64
357,84

15 Iun - 09 Sep
30 Nov - 20 Dec
27 Apr - 02 Mai
25 Mai - 03 Iun
28 Sep - 30 Sep
31 Oct - 04 Nov

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare și mic dejun, acces centrul spa H2O, acces internet wifi, teren
de sport și parcare.
Servicii opţionale: prânz 66 Lei/zi/adult și copil peste 4 ani și 33 Lei/zi/copil sub 4 ani
sau cina 77 Lei/zi/adult și copil peste 4 ani și 38,50 Lei/zi/copil sub 4 ani.
Facilități copii:
- Între 0 - 4 ani gratuit la cazare și mic dejun fără pat suplimentar; opţional pat suplimentar 56 Lei/zi
- Între 4 - 10 ani achită 22,40 Lei/zi pentru mic dejun sau 78,40 Lei/zi pentru pat suplimentar cu mic dejun
- Între 10 - 18 ani achită 44,80 Lei/zi pentru mic dejun sau 100,80 Lei/zi pentru pat
suplimentar cu mic dejun.

BRAN - MOIECIU, județul BRAȘOV

HOTEL MISTRAL RESORT

Când aţi ajuns în Moieciu de Sus, după
ce aţi parcurs cca 1 km, la podul unde
se întâlnesc Valea Bangaleasa cu
Valea Popii faceţi stânga și mergeţi
tot înainte 4 km. Hotelul este situat
chiar la baza munților, pe partea stângă. Adresă: Str Bangaleasa, nr. 194G,
Moieciu de Sus, judeţul Brașov. Situat
într-o zonă superbă din Moieciu de
Sus, la 1130 m altitudine, o locaţie ideală pentru veri răcoroase și ierni pline
de zăpadă, pentru o şedere confortabilă și relaxantă, Mistral Resort Moieciu vă aşteaptă cu oferte de cazare
și agrement pentru o vacanţă sau un
weekend în mijlocul naturii într-un sat
tradiţional de munte românesc.
Dotări generale: restaurant 400 per-
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soane, parcare proprie, bar Sky. Săli de
conferinţă: 1, centru de conferinţe cu o
capacitate de 200 de persoane.
Dotări camere: TV - LCD, minibar, seif,
baie cu duș, balcon, uscător de păr,
telefon.
Număr total camere: 62. Single: 3, de
lux, cu două balcoane unul cu vedere
către Munții Bucegi și unul către pădure, suprafaţa de 16 mp, dotate cu
mobilier modern, cu un pat matrimonial de 1,60/1,9 m, LCD cu diagonală
de 55 cm, TV cablu, minibar frigorific,
seif, baie proprie cu cabină de duș,
uscător de păr. Duble: 47, dintre care
37 camere standard și 10 camere de
lux, cu balcon exterior, vedere spre
pădure sau către râul Bangaleasa,

suprafaţa de 17 mp, dotate cu mobilier modern, două paturi apropiate de
1/1,9 m, LCD cu diagonală de 55 cm,
TV cablu, minibar frigorific, seif, baie
proprie cu cabină de duș, uscător de
păr. Apartamente: 12, dintre care 9
sunt duplex standard, compuse din:
living cu o suprafaţă de 15 mp, la etaj
pe o scară de lemn un dormitor de 35
mp, baie proprie cu cabină de duş și
uscător de păr, balcoane cu vedere
spre pădure sau spre râul Bangaleasa;
în living este o canapea extensibilă de
1,5/2 m, LCD cu diagonală de 55 cm,
minibar frigorific, seif, iar dormitorul
este dotat cu două paturi apropiate de
1/1,9 m care la cerere se pot despărţi,
LCD cu diagonală de 1,2 m. Un duplex
de lux. Duplex unicat în hotel, cu două
balcoane unul spre pădure și celălalt
cu vedere la Munții Bucegi, living cu o
suprafaţă de 15 mp, la etaj pe o scară interioară de lemn, un dormitor de
35 mp, baie proprie cu cabină de duş

și uscător de păr; în living este o canapea extensibilă de 1,5/2 m, LCD cu
diagonală de 55 cm, minibar frigorific,
seif, iar dormitorul este dotat cu baldachin având dimensiunile de 1,8/2m și
LCD cu diagonală de 1,2 m. Un duplex
suite este un apartament compus din:
living ce are în dotare canapea extensibilă de 1,5/2 m, LCD cu diagonală de
55 cm, baie proprie cu cabină de duş și
uscător de păr, seif și minibar frigorific;
la mansardă se află două dormitoare
cu suprafaţa totală de 32 mp, paturile
de tip twin, la solicitare pot fi separate, LCD cu diagonală de 1,2 m. Apartamentul beneficiază de 2 balcoane
exterioare unul la parter și unul la
mansardă. Apartamente junior: 1, cu
o suprafaţă utilă de 35 mp; balcon cu
privelişte către Munții Bucegi, mobilier
aparte din ratan, cu pat matrimonial
de 1,8/2m, seif în cameră, minibar frigorific, LCD cu diagonală de 1,2 m, sistem audio 5.1, baie cu jacuzzi. Spaţiile
de cazare de lux au vedere spre Munții
Bucegi.
Observații: ziua hotelieră începe la
ora 16,00 și se termină la ora 12:00.
Servicii masă: se acordă în restaurantul propriu, categoria 3*.
Distracţie: discotecă Club Heaven.

Cazare + mic dejun
PERIOADA
03 Ian - 30 Iun
1 Sep - 22 Dec
01 Iul - 31 Aug

TIP CAMERĂ
Dublă standard (cu vedere la râu sau la pădure)
Dublă de lux (cu vedere la Munții Bucegi)
Duplex
Dublă standard (cu vedere la râu sau la pădure)
Dublă de lux (cu vedere la Munții Bucegi)
Duplex

Pachet 2
nopți
183,46
209,66
243,94
190,51
216,72
254,02

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare cu mic dejun bufet.
Servicii opţionale: masa fișă cont prânz sau cină 44,00 Lei/zi/adult și copil peste 12 ani și
22,00 Lei/zi/copil 4 - 12 ani.
În cazul în care se optează pentru servicii de masă, acestea sunt obligatorii pentru toţi ocupanţii camerei, atât pentru adulți, cât și pentru copii.
Facilități copii: În camerele duble sau apartament junior se acceptă maxim un copil sub 12
ani în pat cu părinţii (cu acordul prealabil al acestora) sau cu 1 pat suplimentar 22,40 Lei/zi la
care se adauga micul dejun în funcţia de vârsta copiilor.
Pentru infant se primeşte pătuţ gratuit, în limita disponibilităţilor și numai la cerere (se va
specifica pe voucher).

Pachet 3
nopți
257,04
287,28
359,86
269,14
299,38
374,98

Pachet 4
nopți
342,72
383,04
479,84
358,88
399,20
500,00

Pachet 5
nopți
405,72
433,44
554,40
425,88
476,28
567,00

Pachet 6
nopți
486,90
520,14
665,28
511,08
571,56
680,40

Pachet 7
nopți
546,84
592,70
740,88
575,06
645,62
776,16

În cameră dublă, copiii cu vârsta cuprinsă între 0,99 şi 3,99 ani, în pat cu părinţii, au gratuitate
la cazare și mic dejun.
Copiii cu vârsta cuprinsă între 4 și 6,99 ani, în pat cu părinţii, achită 8,74 Lei/zi/copil pentru mic
dejun.
Copiii cu vârsta cuprinsă între 7 și 11,99 ani, în acelaşi pat cu părinţii, achită 14,56 Lei/zi/copil
pentru mic dejun.
În camerele duplex se acceptă maxim 2 adulți și 2 copii sau 3 adulți, iar tarifele includ mic
dejun pentru 2 persoane adulte și 1 sau 2 copii de maxim 12 ani sau 3 adulți. Copiii peste 12
ani achită pat suplimentar și mic dejun 51,52 Lei/zi.
În duplex suite se acceptă maxim 4 persoane adulte și 1 sau 2 copii de maxim 12 ani, iar tarifele
pentru duplex suite includ mic dejun pentru 4 persoane adulte și 1 sau 2 copii de maxim 12 ani.

Preţuri recomandate în Lei/pachet/persoană (adult în cameră)
Cazare + mic dejun + cină
PERIOADA

TIP CAMERĂ

01 Iul - 31 Aug

Dublă standard (cu vedere la râu sau la pădure)
Dublă de lux (cu vedere la Munții Bucegi)
Duplex

Pachet 2
nopți
281,23
307,44
346,25

Pachet 3
nopți
402,19
432,43
503,50

Pachet 4
nopți
536,28
576,60
671,36

Pachet 5
nopți
647,64
675,36
796,32

Pachet 6
nopți
777,18
810,48
955,62

Pachet 7
nopți
885,53
931,39
1079,57

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare cu mic dejun şi cină. Cina va fi bufet suedez cu condiţia ca în perioada sejurului să fie vândute mai mult de 20 pachete cu demipensiune; în caz contrar, cina va
fi comanda a-la-carte.
Servicii opţionale: masa fișă cont prânz 44,00 Lei/zi/adult și copil peste 12 ani și 22,00 Lei/
zi/copil 4 - 12 ani.
În cazul în care se optează pentru servicii de masă, acestea sunt obligatorii pentru toţi ocupanţii camerei, atât pentru adulți, cât și pentru copii.
Facilități copii: În camerele duble se acceptă maxim un copil sub 12 ani în pat cu părinţii (cu
acordul prealabil al acestora) sau cu 1 pat suplimentar 22,40 Lei/zi la care se adauga micul
dejun în funcţia de vârsta copiilor.
Pentru infant se primeşte pătuţ gratuit, în limita disponibilităţilor și numai la cerere (se va

specifica pe voucher).
În cameră dublă copiii cu vârsta cuprinsă între 0,99 şi 3,99 ani, în pat cu părinţii, au gratuitate
la cazare și mic dejun.
Copiii cu vârsta cuprinsă între 4 și 6,99 ani, în pat cu părinţii, achită 35,62 Lei/zi/copil pentru
mic dejun şi cină.
Copiii cu vârsta cuprinsă între 7 și 11,99 ani, în acelaşi pat cu părinţii, achită 41,44 Lei/zi/copil
pentru mic dejun şi cină.
În camerele duplex standard se acceptă maxim 2 adulţi și 2 copii sau 3 adulți, iar tarifele
includ mic dejun pentru 2 persoane adulte și 1 sau 2 copii de maxim 12 ani sau 3 adulți
și demipensiune pentru 2 adulți. Pentru al treilea adult sau copil de peste 12 ani se achită
contravaloarea cinei 53,76 Lei/zi/copil. Copiii peste 12 ani achită pat suplimentar și mic dejun
şi cină 105,28 Lei/zi.

Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)

Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)

PERIOADA

03 Ian - 22 Dec
Duminică - Joi

Cazare + mic
dejun
Single Lux
145,60
Dublă (cu vedere la râu sau la pădure)
96,32
Dublă de lux (cu vedere la Munții Bucegi)
107,52
Duplex
136,64
Duplex de lux (2 persoane)
148,96
Duplex de lux (3 persoane)
99,31
Duplex Suite (2 persoane)
168,00
Duplex Suite (3 persoane)
112,00
Duplex Suite (4 persoane)
84,00
Apartament junior
209,44
TIP CAMERĂ

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare cu mic dejun bufet.
Servicii opţionale: masa fișă cont prânz sau cină 44,00 Lei/zi/adult și copil peste 12 ani și
22 Lei/zi/copil 4 - 12 ani.
În cazul în care se optează pentru servicii de masă, acestea sunt obligatorii pentru toţi ocupanţii camerei, atât pentru adulți, cât și pentru copii.
Facilități copii:
În camerele duble sau apartament junior se acceptă maxim un copil sub 12 ani în pat cu părinţii (cu acordul prealabil al acestora) sau cu 1 pat suplimentar 22,40 Lei/zi la care se adauga
micul dejun în funcţia de vârsta copiilor.
Pentru infant se primeşte pătuţ gratuit, în limita disponibilităţilor și numai la cerere (se va
Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

Cazare + mic
dejun
Single Lux
161,28
Dublă (cu vedere la râu sau la pădure)
101,92
Dublă de lux (cu vedere la Munții Bucegi)
113,12
Duplex
141,12
Duplex de lux (2 persoane)
153,44
03 Ian - 22 Dec
Vineri - Sâmbătă
Duplex de lux (3 persoane)
102,30
Duplex Suite (2 persoane)
176,96
Duplex Suite (3 persoane)
117,98
Duplex Suite (4 persoane)
88,48
Apartament junior
221,76
PERIOADA

TIP CAMERĂ

specifica pe voucher).
În cameră dublă, copiii cu vârsta cuprinsă între 0,99 şi 3,99 ani, în pat cu părinţii, au gratuitate
la cazare și mic dejun.
Copiii cu vârsta între 4 și 6,99 ani, în pat cu părinţii, achită 8,74 Lei/zi/copil pentru mic dejun.
Copiii cu vârsta între 7 și 11,99 ani, în acelaşi pat cu părinţii, achită 14,56 Lei/zi/copil pentru
mic dejun.
În camerele duplex se acceptă maxim 2 adulți și 2 copii sau 3 adulți, iar tarifele includ mic
dejun pentru 2 persoane adulte și 1 sau 2 copii de maxim 12 ani sau 3 adulți. Copiii peste 12
ani achită pat suplimentar și mic dejun 51,52 Lei/zi.
În duplex suite se acceptă maxim 4 persoane adulte și 1 sau 2 copii de maxim 12 ani, iar tarifele
pentru duplex suite includ mic dejun pentru 4 persoane adulte și 1 sau 2 copii de maxim 12 ani.
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Preţuri recomandate în Lei/pachet/persoană (adult în cameră)

BALNEO MONTAN & DELTA DUNĂRII 2018

***

BRAN - MOIECIU, județul Brașov

HOTEL WOLF 1

Prețuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)

Complexul Wolf este situat la 1.5 km
de Castelul Bran.
Adresă: Bran, str. Branului nr. 36, cod
507025, jud. Brașov.
Complexul Wolf şi-a întregit imaginea prin inaugurarea unui nou hotel,
Hotel WOLF 2**** care se adaugă
Hotelului Wolf 1 ***. Hotelul, finalizat
în 2009, după un an de muncă asiduă, chiar dacă ocupă o suprafaţă de
peste 6000mp și este structurat pe
5 nivele, creează o destinaţie ideală
atât pentru escapadele de sfârşit de
săptămână cât și pentru întâlniri de
afaceri importante prin îmbinarea stilului modern cu cel clasic și al luxului
cu rafinamentul.
Dotări generale: restaurant Taverna
Lupilor 350 locuri, dintre care 250 locuri parter plus mansardă, 70 locuri
în cramă (diferenţa constă în separee
micuţe), parcare proprie supravegheată video și gratuită (350 locuri),
loc de joacă pentru copii, internet, bar
de zi, 3 baruri, terasă 100 locuri, foişoare cu grătare. Săli de conferinţă:
4, dintre care 2 de 150 de persoane,1
de 70 persoane și 1 de 300 locuri. Dotări: videoproiector, ecran, flipchart,
sonorizare.
Dotări camere: TV, minibar, seif, baie
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cu duș, balcon, internet, telefon. Duble: 18 care pot fi valorificate și în
regim single.
Servicii: spălătorie, călcătorie, roomservice.
Servicii masă: se acordă în unitatea
restaurant Taverna Lupilor, categoria
4 stele, mic dejun bufet/a la carte,
prânzul și cina în sistem a la carte.
Fitness/Wellness/Sport:
piscina
acoperită semi-olimpică încălzită cu
acces exterior vara, SPA (saune umede, saune uscate), masaj, teren tenis,
sală fitness, biciclete, jacuzzi, sporturi în sala amenajată (fotbal, tenis,
handbal, baschet, volei, ping-pong),
cosmetică, coafor, manechiură, pedichiură.
Distracţie: sala de bowlling, biliard,
paint-ball, la cerere se pot organiza
plimbări cu ATV - uri, sănii sau căruţe
trase de cai, loc de joacă pentru copii
(interior și exterior), petreceri pentru
copii cu clovni și face-painting, teatru
de păpuşi/proiecţie film pentru copii,
tiroliană, panou de alpinism, tenis de
picior, tir cu arcul, cursuri de înot/
aqua-gym /concurs polo, foc de tabără cu muzica folk/vin fiert, dansuri
populare româneşti/greceşti/latino,
parada mascotelor.

PERIOADA

TIP CAMERĂ

Cazare + mic dejun

03 Ian-29 Iun
15 Sep-23 Dec
Luni - Joi
03 Ian-29 Iun
15 Sep-23 Dec
Vineri - Duminică

Dublă

101,75

Single

181,50

Dublă

110,00

Single

198,00

Dublă
Single
Dublă
Single

118,25
214,50
126,50
231,00

30 Iun-14 Sep
Luni - Joi
30 Iun-14 Sep
Vineri - Duminică

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare cu mic dejun inclus, taxa locală de staţiune, acces gratuit piscină (250 mp, acoperită și încălzită) la saună, jacuzzi și hamam.
Servicii opţionale: prânz sau cină fișă cont 44,00 Lei/zi/adult și 22,00 Lei/zi/copil 0 - 14
ani
Se acceptă animale de companie de talie mică - tarif 33,00 Lei/zi
Facilități copii cu 1 adult:
- 1 sau 2 copii 0 - 7 ani beneficiază de gratuitate la cazare și mic dejun în camera single
- 1 copil 7 - 14 ani tarif cameră dublă
- 2 copii 7 - 14 ani tarif cameră dublă cu pat suplimentar
Pat suplimentar: 66,00 Lei/zi
Facilități copii cu 2 adulți:
- 1 sau 2 copii 0 - 7 ani beneficiază de gratuitate la cazare și mic dejun în camera single
- 1 copil 7 - 14 ani achită pat suplimentar
- al doilea copil 7 - 14 ani achită micul dejun 22,00 Lei/zi

BRAN - MOIECIU, județul Brașov

HOTEL WOLF 2

Prețuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
PERIOADA

03 Ian - 29 Iun
15 Sep-23 Dec
Luni-Joi

03 Ian-29 Iun
15 Sep-23 Dec
Vineri-Duminica

Complexul Wolf este situat la 1,5
km de castelul Bran. Adresă: Bran,
str. Branului nr. 36, cod 507025, jud.
Brașov.
Complexul Wolf şi-a întregit imaginea prin inaugurarea unui nou hotel,
Hotel WOLF 2**** care se adaugă
Hotelului Wolf 1 ***. Hotelul, finalizat
în 2009, după un an de muncă asiduă, chiar dacă ocupă o suprafaţă de
peste 6000mp și este structurat pe
5 nivele, creează o destinaţie ideală
atât pentru escapadele de sfârşit de
săptămână cât și pentru întâlniri de
afaceri importante prin îmbinarea stilului modern cu cel clasic și al luxului
cu rafinamentul.
Dotări generale: restaurant Taverna
Lupilor 350 locuri, dintre care 250 locuri parter plus mansardă, 70 locuri
în crama (diferenţa constă în separee
micuţe), parcare proprie supravegheată video și gratuită (350 locuri),
loc de joacă pentru copii, internet, bar
de zi, 3 baruri, terasă 100 locuri, foişoare cu grătare. Săli de conferinţă:
4, dintre care 2 de 150 de persoane,1
de 70 persoane și 1 de 300 locuri.
Dotări camere: TV plasmă, minibar,
seif, baie cu cadă sau duș, balcon,

internet, telefon.
Număr total camere: 56. Duble: 41,
dintre care 2 camere duble sunt pentru persoane cu dizabilităţi. Apartamente: 4, dintre care 2 apartamente
deluxe și 2 apartamente junior. Apartamentele deluxe dispun de şemineu
și jacuzzi, dormitor cu pat matrimonial, living cu canapea extensibilă.
Apartmente junior: 2. Triple: 11 sunt
formate din pat dublu twin și 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 și cina în sistem a la carte.
Fitness/Wellness/Sport:
piscina
acoperită semi-olimpică, încălzită cu
acces exterior vara, SPA (saună umedă, saună uscată), masaj, teren tenis,
sala fitness, biciclete, jacuzzi, masaj,
sporturi în sala amenajată (fotbal,
tenis, handbal, baschet, volei, pingpong), cosmetică, coafor, manechiură, pedichiură.
Distracţie: sala de bowlling, biliard,
paintball, la cerere se pot organiza
plimbări cu ATV - uri, sănii sau căruţe
trase de cai, loc de joacă pentru copii
(interior și exterior), petreceri pentru
copii cu clovni și face-painting, teatru
de păpuşi/proiecţie film pentru copii,
tiroliană, panou de alpinism, tenis de
picior, tir cu arcul, cursuri de înot/
aqua-gym/concurs polo, foc de tabără cu muzica folk/vin fiert, dansuri
populare româneşti/greceşti/latino,
parada mascotelor.

Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

30 Iun-14 Sep
Luni-Joi

30 Iun-14 Sep
Vineri-Duminica

TIP CAMERĂ

Cazare + mic dejun

Dublă standard
Dublă standard în regim single
Dublă high
Dublă high în regim single
Dublă family
Dublă deluxe
Dublă family deluxe
Junior suite
Deluxe suite
Dublă standard
Dublă standard în regim single
Dublă high
Dublă high în regim single
Dublă family
Dublă deluxe
Dublă family deluxe
Junior suite
Deluxe suite
Dublă standard
Dublă standard în regim single
Dublă high
Dublă high în regim single
Dublă family
Dublă deluxe
Dublă family deluxe
Junior suite
Deluxe suite
Dublă standard
Dublă standard în regim single
Dublă high
Dublă high în regim single
Dublă family
Dublă deluxe
Dublă family deluxe
Junior suite
Deluxe suite

134,40
246,40
140,00
257,60
145,60
151,20
156,80
190,40
246,40
145,60
268,80
151,20
280,00
156,80
162,40
168,00
201,60
257,60
156,80
291,20
162,40
302,40
168,00
173,60
179,20
212,80
268,80
168,00
313,60
173,60
324,80
179,20
184,80
190,40
224,00
280,00

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare cu mic dejun, taxa de staţiune și acces gratuit la SPA (piscina acoperită și încălzită, saună, jacuzzi și saună umedă).
Servicii opţionale: prânz sau cină fișă cont 44 Lei/zi/adult și 22 Lei/zi/copil 0 - 14 ani
Se acceptă animale de companie de talie mică - tarif 33,00 Lei/zi
Facilități copii cu 1 adult în camere standard sau high:
- 1 sau 2 copii 0 - 7 ani beneficiază de gratuitate la cazare și mic dejun în camera single
- 1 copil 7 - 14 ani tarif cameră dublă
- 2 copii 7 - 14 ani tarif cameră dublă cu pat suplimentar: 67,20 Lei/zi
Facilități copii cu 2 adulți în camere standard sau high:
- 1 sau 2 copii 0 - 7 ani beneficiază de gratuitate la cazare și mic dejun în camera 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
Facilități copii cu 2 adulți în restul camerelor pentru că au canapea extensibilă:
- 1 sau 2 copii 0 - 7 ani beneficiază de gratuitate la cazare și mic dejun
- 1 copil 7 - 14 ani beneficiază de gratuitate la cazare și mic dejun
- al doilea copil 7 - 14 ani achită micul dejun 22,40 Lei/zi
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COLIBIȚA, județul Bistrița Năsăud

FISHERMAN’S RESORT

că pe lângă aerul aducător de sănătate și natura maiestuasă, Marea de
la munte este punctul principal de
atracţie, iar Fisherman’s Resort ştie
cum trebuie exploatată această minune. Aici se regăsesc facilități complete pentru sporturi nautice - de la
pescuit la lecţii de wind surfing.
Informaţii și dotări hotel: Duble: 26 -.
Fiecare cameră are mobilier modern,
paturi confortabile, Televizor LCD cu
104 canale, dulap, noptiere cu lămpi
pentru citit, mochetă, baie complet
dotată, cu cabină de duș, uscător de
păr și obiecte sanitare de calitate,
încălzire centrală, acces internet WIFI gratuit. Apartamente: 3 -. Fiecare
apartament are mobilier modern,
paturi confortabile, televizor LCD cu
104 canale, dulap, noptiere cu lămpi
pentru citit, masă de birou, spaţiu
pentru relaxare și canapea extensibilă în sufragerie, mochetă, baie complet dotată, cu cabină de duș, uscător

de păr și obiecte sanitare de calitate,
încălzire centrală, acces internet WIFI gratuit. Bungalow: 4 - VIP. Fiecare
bungalow are mobilier de lux, paturi
confortabile, televizor LCD cu 104
canale, dressing, noptiere cu lămpi
pentru citit, comodă cu oglindă, măsuţa cu fotolii de piele, şemineu, baie
dotată cu obiecte sanitare premium,
încălzire în pardoseală, acces internet WI-FI gratuit, room service, mic
dejun gratuit.
Observații: ziua hotelieră începe la
ora 14:00 și se încheie la ora 12:00.
Fitness/Wellness/Sport: minifotbal,
tenis, basket, jogging, ciclism. Contracost: ture de munte, ski de tură, alpinism, zbor cu parapanta.

Prețuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
Cu siguranţă că principala atracţie la
Fisherman’s Resort din Colibița - Marea de la munte, este baza nautică.
Cum îi stă bine unui resort, aici găsiţi
de toate: bărci cu vâsle, caiace, hidrobiciclete, chiar și un vaporaş. Pentru
cei care au probleme respiratorii dar
și pentru cei care vor să-şi întreţină
organismul, salina Fisherman’s Resort este un loc care nu trebuie ocolit.
Aceasta este construită cu blocuri de

****

sare aduse de la Praid și o privelişte
de “Colibița”. Merită să petreceţi o
oră sau două în aerul tămăduitor al
salinei. De peste 120 de ani, miraculosul aer de la Colibița, ozonat și cu
un nivel ridicat de ioni negativi, face
minuni. Fisherman’s Resort este situat într-un mic paradis natural. Păduri
misterioase și munți maiestuoşi, te
îndeamană să explorezi și să incluzi
natura în planurile tale. Cu siguranţă

PERIOADA

TIP CAMERĂ

Cazare + mic dejun

05 Ian-23 Dec

Dublă
Single
Apartament
Bungalow

112,33
198,55
169,81
235,12

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare cu mic dejun.
Facilități copii: până la 12 ani beneficiază de gratuitate la cazare cu mic dejun, peste 12 ani
achită 28 Lei.
Opţional: prânz sau cină în valoare de 66 Lei/masă/persoană.

COVASNA, județul Covasna

HOTEL CLERMONT

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 supravegheată video, acces persoane cu
dizabilităţi, internet, Cafe Clermont 28
locuri, Bar & Club Clermont 60 locuri,
Disco club Clermont 120 locuri, Crama Clermont 20 locuri, Secret Garden
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150 locuri, zona 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, conexiune internet wireless; contra cost:
instalaţie sonorizare, videoproiector,
DVD player, echipamente pentru traducere simultană și servicii de interpretariat (prin parteneri), soluţii inte-

grate pentru prezentări multimedia,
teleconferinţă, videoconferinţa (prin
parteneri), servicii de fotocopiere, fax,
imprimare, scanare, înfoliere etc.
Dotări camere: aer condiţionat, TV,
minibar, seif, baie cu cadă sau duș,
internet, uscător de păr, birou de lucru,
telefon în cameră și baie, climatizare.
Număr total camere 106 din care 88
duble dintre care 78 camere cu paturi
twin sau matrimoniale (cu suprafaţa
de 28 - 33 mp) și 10 camere superioare cu pat matrimonial (cu suprafaţa de
38 - 42 mp), 3 apartamente dintre care
2 apartamente cu câte 2 dormitoare
(matrimonial & twin) și living (cu suprafaţa de 85 - 90 mp) și 1 apartament
cu 2 dormitoare matrimoniale, living și
terasă (cu suprafaţa de 115 mp), 15
apartmente junior cu pat matrimonial
(cu suprafaţa de 54 - 74 mp).
Observații: nu este permis accesul în
hotel cu animale de companie.
Servicii masă: se asigură în restau-

rantul Clermont, categoria 4 stele în
sistem fișă cont.
Fitness/Wellness/Sport:
piscina
acoperită, SPA, teren sport mixt fotbal și tenis de câmp, sala fitness,
biciclete, jacuzzi, saună, ATV - uri,
snowmobil (contra cost).
Tratament: Procedurile ce sunt oferite în cadrul Clermont Health Center și
Clermont Beauty Center: băi CO2 mofeta, duș subacval, baie galvanică, curenţi diadinamici, curenţi interferenţiali, curenţi trabert, magnetodiaflux,
raze unde scurte, ultrasunete, aerosoli, masoterapie, kinetoterapie individuală și de grup, vibromasaj, hidromasaj limfatic, analize de laborator,
gimnastică medicală și de întreţinere,
piscină, saună, jacuzzi, cosmetică
(manichiură și coafură), tratament
cu laser.
Distracţie: discotecă 120 locuri, sală
de jocuri, biliard, bowling, tenis de
masă, şah, table, rummy, cărţi de joc.

PERIOADA

TIP CAMERĂ

Cazare + mic dejun

05 Ian-22 Dec

Dublă standard
Dublă executive
Junior suite
Senior suite
Presidential suite
Single standard
Single executive
Single junior suite

182,40
208,05
256,50
327,75
373,75
307,80
359,10
456,00

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției,
Servicii incluse: cazare cu mic dejun bufet, acces gratuit la piscină, sauna uscată, hamam, sala fitness și internet, loc de parcare gratuit,
Facilități copii: 0-6 ani împliniţi beneficiază de gratuitate la cazare și mic dejun, pat
suplimentar - 62,70 Lei/noapte cu mic dejun inclus, Copiii între 7-12 ani împliniţi au gratuitate la cazare în cameră cu părinţii (fără pat suplimentar) și achită micul dejun (22,80
Lei/zi), Tarif pat suplimentar: 62,70 Lei/zi/copil, Copiii peste 12 ani achită suma de 91,20
Lei / zi cu mic dejun și pat suplimentar,
Servicii opţionale: prânz sau cină 56 Lei/noapte/persoană,
Check-in-ul se efectuează după ora 16 iar check-out-ul până cel târziu la ora 12,

Romantic
Prețuri recomandate în Lei/pachet/persoană (adult în cameră)
PERIOADA

TIP CAMERĂ

Cazare + alte servicii
Pachet 2 nopți

05 Ian-22 Dec

Dublă standard
Dublă executive
Junior suite
Senior suite
Presidential suite

1080,80
1159,20
1316,00
1562,40
1752,80

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: 2 nopți cazare cu mic dejun, 1 şedinţa de masaj general de relaxare, 1
cină romantică, 1 aranjament floral+surpriză. Acces gratuit la piscină, sauna uscată, hamam, fitness și internet, loc de parcare gratuit. Oferta este destinată exclusiv cuplurilor.
Check-in-ul se efectuează după ora 16 iar check-out-ul până cel târziu la ora 12.

Valea zânelor
Prețuri recomandate în Lei/pachet/persoană (adult în cameră)
PERIOADA

TIP CAMERĂ

Cazare + mic dejun
Pachet 2 nopți

05 Ian-22 Dec

Dublă standard
Dublă executive
Junior suite
Senior suite
Presidential suite
Single standard
Single executive
Single junior suite

492,80
537,60
627,20
756,00
845,60
716,80
806,40
996,80

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: 2 nopți cazare cu mic dejun, 1 şedinţă de masaj relaxant general, 1
plimbare de 30 minute cu UTV prin împrejurimi (necesită carnet de conducere), 2 jocuri
de bowling sau 2 ore de biliard sau 2 ore de mountain bike.
Facilități copii: 0-6 ani împliniţi beneficiază de gratuitate la mic dejun și cazare în cameră cu părinţii (fără pat suplimentar), patul suplimentar este 61.60 Lei/zi/copil, 7-12 ani
beneficiază de gratuitate la cazare în cameră cu părinţii (fără pat suplimentar) și achită
micul dejun 22.40 Lei/zi/copil. Pentru patul suplimentar se va achita 61.60 Lei/zi. Copiii
cu vârsta peste 12 ani vor achita,,supliment adult’’ în valoare de 88.60 Lei/noapte (mic
dejun inclus).
Check-in-ul se efectuează după ora 16 iar check-out-ul până cel târziu la ora 12.

Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

Prețuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
Cazare + masă + tratament
PERIOADA

TIP CAMERĂ

Dublă standard
Dublă executive
Junior suite
Senior suite
05 Ian-30 Apr
Presidential suite
Single standard
Single executive
Single junior suite
Dublă standard
Dublă executive
Junior suite
Senior
suite
01 Mai-30 Iun
01 Sep-30 Sep Presidential suite
Single standard
Single executive
Single junior suite
Dublă standard
Dublă executive
Junior suite
Senior suite
01 Iul-31 Aug
Presidential suite
Single standard
Single executive
Single junior suite
Dublă standard
Dublă executive
Junior suite
Senior suite
01 Oct-23 Dec
Presidential suite
Single standard
Single executive
Single junior suite

Sejur 6-9
nopți

Sejur 1015 nopți

Sejur
minim 16
nopți

215,60
235,20
274,40
336,00
378,00
319,20
358,40
442,40
252,00
274,40
316,40
380,80
422,80
364,00
408,80
492,80
260,40
280,00
327,60
392,00
439,60
380,80
420,00
515,20
224,00
243,60
282,80
344,40
386,40
330,40
369,60
453,60

204,40
224,00
263,20
319,20
358,40
302,40
341,60
414,40
243,60
263,20
302,40
361,20
406,00
347,20
386,40
470,40
252,00
271,60
313,60
375,20
420,00
358,40
403,20
487,20
212,80
232,40
271,60
327,60
364,00
311,36
352,80
425,60

198,80
218,40
254,80
310,80
347,20
291,20
330,40
403,20
238,00
257,60
296,80
352,80
392,00
336,00
375,20
453,60
246,40
266,00
305,20
364,00
408,80
352,80
392,00
470,40
207,20
226,80
260,40
319,20
355,60
302,40
341,60
414,44

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției,
Servicii incluse: cazare cu demipensiune (în perioada 05,01-30,04: mic dejun + 45 Lei/
noapte/persoană masa în cont / 01,05-30,09 - mic dejun + 60 Lei/noapte/persoană masa
în cont, 01,10-23,12 - mic dejun + 50 Lei/noapte/persoană masa în cont), Sumele neutilizate nu se eturneaza, Pachetul mai include o consultaţie medicală, 3 proceduri medicale/
zi (cu excepţia zilei de check-in), acces la piscină, sauna uscată, hamam, sala de fitness,
parcare supravegheată și internet, Pentru aceste pachete nu este necesară trimiterea de
la medicul de familie, Procedurile nerecomanddate de către medicul balneolog nu se pot
efecta pe propria răspundere,
Facilități copii: 0-6 ani împliniţi beneficiază de gratuitate la mic dejun și cazare în cameră
cu părinţii (fără pat suplimentar), pat suplimentar 61,60 Lei/zi/copil, 7-12 ani beneficiază de
gratuitate la cazare în cameră cu părinţii (fără pat suplimentar) și achită micul dejun 22,40
Lei/zi/copil, Pentru patul suplimentar cu mic dejun inclus se va achita 61,60 Lei/zi, Copiii cu
vârsta peste 12 ani sunt consideraţi adulți și vor achita 89,60 Lei/noapte (mic dejun inclus),
Servicii opţionale: supliment pensiune completă (28 Lei/zi) masa în cont,
Check-in-ul se efectuează după ora 16 iar check-out-ul până cel târziu la ora 12.
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Stresul este pentru alții / O inimă sănătoasă
Prețuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)

BALNEO MONTAN & DELTA DUNĂRII 2018

Relaxare în natură

Clermont extra

Prețuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)

Prețuri recomandate în Lei/pachet/persoană (adult în cameră)

Cazare + demipensiune
PERIOADA

TIP CAMERĂ

Dublă standard
Dublă executive
Junior suite
Senior suite
05 Ian-23 Dec
Presidential suite
Single standard
Single executive
Single junior suite

Sejur 3-5 nopți

Sejur minim 6
nopți

221,20
243,60
288,40
355,60
400,40
341,60
386,40
476,00

212,80
235,20
277,20
341,60
383,60
324,80
369,60
453,60

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare cu mic dejun, masa cont în valoare de 50 Lei/noapte/persoană,
acces gratuit: piscină, sauna uscată, hamam, fitness, parcare. Sumele neutilizate nu se
returnează!
Facilități copii: 0-6 ani împliniţi beneficiază de gratuitate la cazare și mic dejun, pat
suplimentar - 61,60 Lei/noapte cu mic dejun inclus. Copiii între 7-12 ani împliniţi au gratuitate la cazare în cameră cu părinţii (fără pat suplimentar) și achită micul dejun (22,40
Lei/zi). Tarif pat suplimentar 61,60 Lei/zi - mic dejun inclus. Copiii peste 12 ani achită
suma de 89.60 Lei /zi cu mic dejun.
Check-in-ul se efectuează după ora 16 iar check-out-ul până cel târziu la ora 12.

****

Cazare + mic dejun + fișă cont
PERIOADA

TIP CAMERĂ

Pachet 2
nopți

Pachet 3
nopți

Pachet 4
nopți

05 Ian-30 Apr

Dublă standard
Dublă executive
Junior suite
Senior suite
Presidential suite
Single standard
Single executive
Single junior suite

487,20
532,00
616,00
750,40
840,00
716,80
806,40
985,60

733,60
792,40
918,40
1103,20
1229,20
1052,80
1187,20
1422,40

974,40
1064,00
1232,00
1478,40
1646,40
1377,60
1556,80
1892,80

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: 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, sauna uscată, hammam, sala fitness, parcare, internet. Sumele neutilizate nu
se returnează.
Facilități copii: 0-6 ani împliniţi beneficiază de gratuitate la mic dejun și cazare în cameră cu părinţii (fără pat suplimentar), pat suplimentar - 61,60 Lei/noapte cu mic dejun
inclus, 7-12 ani beneficiază de gratuitate la cazare în cameră cu părinţii (fără pat suplimentar) și achită micul dejun 22,40 Lei/zi/copil. Pentru patul suplimentar se va achita
61,60 Lei/zi. Copiii cu vârsta peste 12 ani vor achita ,,supliment adult’’ în valoare de 89,60
Lei/noapte (mic dejun inclus).
Check-in-ul se efectuează după ora 16 iar check-out-ul până cel târziu la ora 12.

COVASNA, județul Covasna

HOTEL CĂPRIOARA

Dotări generale: restaurant, parcare
proprie, acces persoane cu dizabilităţi,
internet, păstrare obiecte de valoare,
terasă, bar de zi, spaţiu bagaje turişti,
încălzire centrală, lift, centrala telefonică digitală cu acces local, interurban,
internaţional, agenţie de turism. Săli
de conferinţă: 2 - Hotel Căprioara***
Superior va pune la dispoziție 2 săli
de conferință cu capacități de până
la 120 de persoane, dotate cu toate
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facilitățile de care aveți nevoie, echipamente multimedia moderne, astfel putând fi organizate diferite evenimente
conferinţe, seminarii, întâlniri de afaceri precum și evenimente private.
Sălile de conferință Alegria (situată la
mezanin) și sala de conferințe Andante (situată la etajul IX) sunt concepute
și dotate pentru a satisface o gamă
largă de cerințe pentru orice eveniment de succes. Suntem pregătiți

atât cu logistica cât și cu personalul
calificat pentru o desfăşurare perfectă indiferent de tipul evenimentului
(conferințe, seminarii, teambuilding,
conferințe, prezentări, etc.). Sălile de
conferință sunt dotate cu aparatură
specializată, iar anumitele cerințe
speciale se realizează prin intermediul
partenerilor noştrii.
Dotări camere: aer condiţionat, TV,
minibar, baie cu duș, balcon, internet,
uscător de păr, halat de baie, telefon,
baie proprie.
Număr total camere: 72, Apartamente: 4
Observații: Check-in după ora 14:00,
check-out cel târziu la ora 14:00.
Fumatul este interzis în incinta complexului. Nu este permis accesul cu
animale de companie.
Taxa de staţiune se achită separat la
recepţia hotelului.
Servicii: primire și distribuire corespondenaa (inclus în preţ), spălătorie,
servicii fax, room service (contra cost),
frizerie, coafură, cosmetică.
Servicii masă: se acordă în unitatea
restaurant Căprioara, categoria I, în
sistem fișă cont, cu orchestră, meniu

fix și dietetic.
Fitness/Wellness/Sport: piscină acoperită, saună, jacuzzi pentru o singură
persoană, salon biliard, tenis de masă.
Tratament: Hotelul Căprioara*** Superior prin baza de tratament proprie,
dispune de facilități pentru băi cu apa
caldă carbogazoasă, mofete, instalaţii
pentru electro, kineto și hidroterapie.
Prin procedurile de Wellness se doreşte oferirea turiştilor a unui sejur
pentru relaxare, încărcare deplină cu
energie și răsfăț pentru corp și suflet.
Principalii factori terapeutici ai zonei
sunt: apele minerale carbogazoase,
feruginoase, calcice hipotone și hipertone, respectiv mofetele cu emanații
de gaze uşor radioactive. Aerul de
aici detoxifică, linişteşte și tratează.
O simplă plimbare în aerul saturat cu
ioni negativi este suficientă pentru un
somn bun și odihnitor.
Atracţii turistice: Cetatea Zânelor,
atestând prezența dacilor și romanilor în zonă; Planul Înclinat (instalaţie
ingenioasă, construită înainte de 1899
care asigură transportul materialelor
fără se folosi un motor).

Cazare + mic dejun
PERIOADA

TIP CAMERĂ

Cazare + mic dejun
Sejur 1 - 4 nopți

Cazare + demipensiune
Sejur minim 5 nopți

05 Ian - 31 Mar
15 Oct - 20 Dec

Dublă
Single
Dublă
Single
Dublă
Single

167,90
247,25
190,90
281,75
202,40
299,00

205,85
288,60
226,55
312,80
238,05
330,05

01 Apr - 31 Mai
10 Sep - 14 Oct
01 Iun - 09 Sep

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare cu mic dejun bufet/cazare + demipensiune (mic dejun bufet +
masa fișă cont 40 Lei/zi/adult)/tratament balnear 3 proceduri la recomandarea medicului din staţiune, un consult medical la sosire. Tratamentul se efectuaza de luni până
vineri, sâmbătă se efectuează doar mofeta și băile carbogazoase.

***

Cazare + demipensiune +
tratament
Sejur 5 - 8 nopți
242,65
313,95
263,35
345,00
273,70
361,10

Cazare + demipensiune +
tratament
Sejur minim 9 nopți
226,55
289,80
244,95
317,40
254,15
331,20

Servicii opţionale: prânz sau cină 46 Lei /zi/adult. Copii achită 50% din tariful de masă.
Facilități copii: copiii 0 - 12 ani beneficiază de gratuitate la cazare și achită micul dejun
17 Lei/zi, peste 12 ani achită 79 Lei/zi cu pat suplimentar. Masa se serveşte în sistem
fișă cont.

COVASNA, județul Covasna

HOTEL MONTANA

le carbogazoase și bicarbonate, aplicare gaze terapeutice (mofeta), băi
galvanice, electroterapie, gimnastică
medicală, masaj. Rezultatele foarte
bune obţinute în urma tratamentelor
aplicate sunt determinate de prezenţa ai utilizarea apelor minerale
carbogazoase și bicarbonatate, a
mofetelor și a nămolului terapeutic.
Tratamentele sunt efectuate de personal medical specializat. Turiştii

trebuie să prezinte la hotel dovadă
de asigurat (adeverinţă de la locul de
muncă sau cupon de pensie) și 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.

Prețuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
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 duș, balcon; camerele 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 și dormitor.
Observații: accesul cu animale de
companie este interzis.
Servicii: servicii fără plată acordate
turiştilor: informaţii privind prestarea
unor servicii; orarul mijloacelor de
transport; spectacole; trezirea clienţilor la ora solicitată; obţinerea legăturilor telefonice; păstrarea obiectelor
de valoare; transmiterea de mesaje;
predarea corespondenței turiştilor;
acordarea de medicamente și materiale sanitare de prim ajutor în caz
de accidente; păstrarea bagajelor;
comenzi taximetre; expedierea prin
retur la domiciliu a corespondenței
sosite după plecarea turiştilor. Servicii cu plata acordate turiştilor: servicii telefonice; vânzări de mărfuri și

articole de strictă necesitate; spălat,
călcat și reparat îmbrăcăminte/lenjerie; parcare.
Servicii masă: se acordă în restaurantul hotelului, categoria 2 stele, în
sistem fișă cont.
Fitness/Wellness/Sport: bază tratament, teren multifuncţional de sport.
Tratament: Tratamente balneare:
baza de tratament asigură tratamente complexe pentru: afecţiuni
cardiovasculare (infarct miocardic la
minimum 3 luni de la externare, cardiopatia ischemică, insuficiență mitrală
și aortică compensată, hipertensiune
arterială, ulcer varicos, arteriopatii
periferice prin ateroscleroză,varice);
afecţiuni ale tubului digestiv (gastrite
cronice hiperacide, ulcere gastrice și
duodenale cronice); afecţiuni hepato
- biliare (diskinezia biliară,colecistita
cronică necalculoasa, stări după ficat
operat, pancreatita cronică); afecţiuni asociate (afecţiuni metabolice și
de nutriţie, nevroza astenică). În baza
de tratament a hotelului (cu o suprafaţă de 767 mp), se pot efectua zilnic
1940 proceduri.
În baza de tratament a Hotelului
Montana exista mofeta. Proceduri și
tratamente: băi calde cu ape minera-

Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

PERIOADA
01 Mar - 30 Apr
16 Nov - 15 Dec

01 Mai - 15 Iun
16 Oct - 15 Nov

16 Iun - 15 Iul
01 Sep - 15 Oct

16 Iul - 31 Aug

TIP CAMERĂ

Cazare + mic
dejun

Cazare + pensiune
completă

Dublă 2*
Dublă 3*
Single 2*
Single 3*
Dublă 2*
Dublă 3*
Single 2*
Single 3*
Dublă 2*
Dublă 3*
Single 2*
Single 3*
Dublă 2*
Dublă 3*
Single 2*
Single 3*

59,80
78,20
85,10
103,50
70,15
88,55
104,65
123,05
80,50
101,20
146,05
166,75
101,20
118,45
171,35
188,60

92,00
118,45
117,30
143,75
101,20
127,65
135,70
162,15
111,55
140,30
177,10
205,85
132,25
158,70
202,40
228,85

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare cu mic dejun, masa cont în valoare de 50 Lei/noapte/persoană,
acces gratuit: piscină, sauna uscată, hamam, fitness, parcare. Sumele neutilizate nu se
returnează!
Facilități copii: 0-6 ani împliniţi beneficiază de gratuitate la cazare și mic dejun, pat
suplimentar - 61.60 Lei/noapte cu mic dejun inclus. Copiii între 7-12 ani împliniţi au gratuitate la cazare în cameră cu părinţii (fără pat suplimentar) și achită micul dejun (22,40
Lei/zi). Tarif pat suplimentar 61,60 Lei/zi - mic dejun inclus. Copiii peste 12 ani achită
suma de 89,60 Lei /zi cu mic dejun.
Check-in-ul se efectuează după ora 16 iar check-out-ul până cel târziu la ora 12.
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Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)

BALNEO MONTAN & DELTA DUNĂRII 2018

Pentru o inimă sănătoasă
Prețuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
PERIOADA
01 Mar - 30 Apr
16 Nov - 15 Dec

01 Mai - 15 Iun
16 Oct - 15 Nov

16 Iun - 15 Iul
01 Sep - 15 Oct

16 Iul - 31 Aug

TIP CAMERĂ

Cazare + pensiune completă +
tratament

Dublă 2*
Dublă 3*
Single 2*
Single 3*
Dublă 2*
Dublă 3*
Single 2*
Single 3*
Dublă 2*
Dublă 3*
Single 2*
Single 3*
Dublă 2*
Dublă 3*
Single 2*
Single 3*

103,50
128,80
128,80
154,10
113,85
139,15
148,35
173,65
124,20
151,80
189,75
217,35
143,75
169,05
213,90
239,20

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: pensiune completă meniu fix pentru camerele de 2* și bufet suedez pentru cele de 3*, tratament 3 proceduri/zi/persoană. Pentru tratament sunt necesare: bilet de
trimitere pentru servicii medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate românesc, cu
precizarea numărului de contract cu CAS, dovadă de asigurat (adeverinţă de la locul de muncă sau cupon de pensie) și cardul de sănănate activat.
Facilități copii: copiii 0 - 7 ani gratuit la cazare fără masa și fără pat, 7 - 18 achită pat suplimentar fără masa 28,75 Lei/zi.
Atenţie! copiii nu au inclusă masa nici dacă optează pentru pat suplimentar.

****

Preţuri recomandate în Lei/pachet/persoană (adult în cameră)
Cazare + pensiune completă + tratament
PERIOADA

01 Mar - 30 Apr
16 Nov - 15 Dec

01 Mai - 15 Iun
16 Oct - 15 Nov

16 Iun - 15 Iul
01 Sep - 15 Oct

16 Iul - 31 Aug

TIP CAMERĂ

Pachet 7
nopți

Pachet 10
nopți

Pachet 12
nopți

Dublă 2*
Dublă 3*
Single 2*
Single 3*
Dublă 2*
Dublă 3*
Single 2*
Single 3*
Dublă 2*
Dublă 3*
Single 2*
Single 3*
Dublă 2*
Dublă 3*
Single 2*
Single 3*

623,70
810,70
793,10
980,09
693,00
928,40
924,00
1159,40
775,50
1010,90
1214,40
1449,80
810,70
1080,20
1280,40
1549,90

871,20
1138,00
1113,20
1380,50
970,20
1306,80
1300,20
1636,80
1089,00
1425,60
1716,00
2052,60
1138,50
1524,60
1809,50
1751,20

1020,80
1342,00
1311,20
1632,40
1139,60
1544,40
1535,60
1940,40
1282,60
1686,30
2035,00
2438,70
1342,00
1805,10
2147,20
2610,30

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: pensiune completă meniu fix pentru camerele de 2* și bufet suedez pentru
cele de 3*, 18 proceduri/6 zile pentru pachetul de 7 nopți, 18 proceduri/8 zile pentru pachetul
de 10 nopți și 30 proceduri de tratament/10 zile pentru pachetul de 12 nopți. Pentru tratament sunt necesare: bilet de trimitere pentru servicii medicale în sistemul asigurărilor sociale
de sănătate românesc, cu precizarea numărului de contract cu CAS, dovadă de asigurat (adeverinţă de la locul de muncă sau cupon de pensie) și cardul de sănănate activat. Atenţie! copii
nu au inclusă masa nici dacă optează pentru pat suplimentar
Facilități copii: copiii 0 - 7 ani gratuit la cazare fără masa și fără pat, 7 - 18 achită pat suplimentar fără masa 28,75 Lei/zi.
Atenţie! copiii nu au inclusă masa nici dacă optează pentru pat suplimentar.

COVASNA, județul Covasna

HOTEL TTS SPA & WELLNESS

Dotări generale: restaurant, parcare
proprie, acces persoane cu dizabilităţi, internet. Săli de conferinţă: 1
- 100 locuri, dotată cu proiector de
documente, videoproiector portabil,
flipchart, pinwand, retroproiector, TV,
video, CD-DVD player, wi-fi.
Dotări camere: TV, baie cu duș, balcon, internet, uscător de păr.
Număr total camere: 57.
Fitness/Wellness/Sport:
piscină
acoperită, SPA - saună, bază tratament, sală fitness.
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Tratament: tratamentul balnear, cu
rezultate excepționale în cazul bolilor
cardiovasculare, constituie una dintre principalele atracții turistice şi a
făcut din oraşul Covasna o stațiune
de interes național, lansată şi pe
piața internațională, recunoscută ca
fiind stațiunea “inimii” sau “Oraşul
celor 1000 de izvoare”. Astfel, TTS
SPA & WELLNESS COVASNA oferă
turiştilor o gamă largă de tratamente
balneoclimaterice cum ar fi: tratatament factori naturali (băi CO, mofete),

electroterapie (realizată cu ajutorul
curenților de joasă frecvență, de medie frecvență şi de înaltă frecvență),
hidroterapie, termoterapie, kinetoterapie, terapia cu inhalații şi aerosoli,
masaj medical.

PERIOADA

TIP CAMERĂ

Cazare + mic dejun

05 Ian-22 Dec

Single
Dublă twin
Dublă twin standard
Camera premier
Family suite
Deluxe suite
Presidential suite

296,40
176,70
168,15
148,20
276,45
350,55
404,70

Toate tarifele afişate pentru cazare şi servicii opţionale includ comisionul agenţiei.
Servicii incluse: cazare cu mic dejun, acces piscină, saună, parcare.
Servicii opţionale - fişă cont - prânz sau cină 57 Lei/noapte/persoană.
Facilităţi copii: 0-7 ani beneficiază de gratuitate la cazare şi mic dejun, fără pat suplimentar,
7-14 ani achită micul dejun 28,50 Lei/zi fără pat suplimentar sau 91,20 Lei/zi pentru pat suplimentar şi mic dejun. Peste 14 ani achită tarif de adult.

Izvor de sănătate
Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
PERIOADA

TIP CAMERĂ

Cazare + alte servicii
Sejur minim 5 nopți

05 Ian-22 Dec

Single
Dublă twin

288,42
257,64

Toate tarifele afişate pentru cazare şi servicii opţionale includ comisionul agenţiei.
Servicii incluse: mic dejun şi masă cont de 50 Lei/zi/adult, consultaţie medicală 3 proceduri
de tratament/zi/persoană, acces piscină, saună, salină, parcare.
Facilităţi copii: 0-7 ani beneficiază de gratuitate la cazare şi mic dejun, fără pat suplimentar,
7-14 ani achită micul dejun 28,50 Lei/zi fără pat suplimentar sau 91,20 Lei/zi pentru pat suplimentar şi mic dejun. Peste 14 ani achită tarif de adult.

Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
PERIOADA

TIP CAMERĂ

Cazare + alte servicii
Sejur minim 3 nopți

05 Ian-22 Dec

Single
Dublă twin

359,10
324,90

Toate tarifele afişate pentru cazare şi servicii opţionale includ comisionul agenţiei.
Servicii incluse: cazare, masă în cont 50 Lei/zi/adult, 1 duș Vichy/sejur, 1 masaj de relaxare
30 minute/zi/adult, 1 jacuzzi/persoană/ sejur, acces piscină, saună, salină, parcare.
Facilităţi copii: 0-7 ani beneficiază de gratuitate la cazare şi mic dejun, fără pat suplimentar,
7-14 ani achită micul dejun 28,50 Lei/zi fără pat suplimentar sau 91,20 Lei/zi pentru pat suplimentar şi mic dejun. Peste 14 ani achită tarif de adult.

Hot & Zen
Preţuri recomandate în Lei/pachet/persoană (adult în cameră)
PERIOADA

TIP CAMERĂ

Cazare + alte servicii
Pachet 2 nopți

05 Ian-22 Dec

Single
Dublă twin

718,20
410,40

Toate tarifele afişate pentru cazare şi servicii opţionale includ comisionul agenţiei.
Servicii incluse: cazare, masă în cont 50 Lei/zi/adult, 1 duș Vichy/sejur, 1 masaj de relaxare
30 minute/zi/adult, 1 jacuzzi/persoană/ sejur, acces piscină, saună, salină, parcare.
Facilităţi copii: 0-7 ani beneficiază de gratuitate la cazare şi mic dejun, fără pat suplimentar,
7-14 ani achită micul dejun 28,50 Lei/zi fără pat suplimentar sau 91,20 Lei/zi pentru pat suplimentar şi mic dejun. Peste 14 ani achită tarif de adult.
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CRISTIAN, județul Brașov

PENSIUNEA CONACUL AMBIENT

pentru distracţie și adrenalina din
zonă, cum ar fi Parc Aventura, Paradisul Acvatic, Noua Grădină Zoologică,
Parcul dinozaurilor, zona de bungee
jumping, sau te poţi înfrăţi cu natura

într-o călătorie cu ATV - ul, cu 4x4, pe
jos, sau cu bicicleta.

Prețuri recomandate în Euro/noapte/persoană (adult în cameră)
PERIOADA
03 Feb-11 Feb
06 Apr-22 Apr
27 Apr-02 Mai
25 Mai-28 Mai
01 Iun-15 Sep
30 Nov-02 Dec
Adresă: Str. Grivitei, Nr. 1 - 5, Localitatea Cristian, Jud. Brașov. Vine o vreme când parcă simţi o uşoară adiere
a trecutului mângâindu - ţi pleoapele
... şi uite aşa, pe nesimţite, te trezeşti
în fața falnicelor porţi ale conacului
Ambient din Cristian, la 12 km de
Brașov. Noua moşie, cu decor saxon
specific zonei, are o mare virtute, pentru că aici și numai aici, De Mult-ul și
Acum-ul s-au aşternut la un taifas și
îşi tălmăcesc visurile. Cristian este un
tărâm al veşniciei. Aici, istoria și trăinicia meşteşugurilor săseşti este vie
în fiecare minunăţie de casă și fiecare colţişor de pământ, păstrându - se
frumuseţea de odinioară pe care dragii noştri strămoşi o preţuiau cu atâta
străşnicie. Conacul Ambient, noua
mândreţe a acestui ţinut, este un loc
în care zilele de odinioară parcă sunt
înveşmântate în straie de duminică
și nimic din ce îţi pofteşte inima nu
lipseşte.
Dotări generale: restaurant, parcare proprie, loc de joacă pentru copii,
piscină interioară încălzită, saună,
jacuzzi, billiard, tenis masă, jocuri societate, BBQ, foişor, peluză, bucătărie
de vară complet echipată la dispoziţia oaspeţilor, teren multifuncţional
sport cu nocturnă (minifotbal, volley,
handball, basket, badminton), acces
gratuit internet wireless în camere
și spaţiile publice, parcare gratuită
supravegheată electronic. Dotări
camere: Camerele duble standard:
suprafaţa intre 19 - 22 mp, paturi
twin, tv, acces internet WI-FI, baie cu
duș, aer condiţionat. Camerele duble
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executive: suprafaţa intre 22 - 25 mp,
paturi twin, tv, acces internet WI-FI,
baie cu cadă hidromasaj, aer condiţionat. Apartamentele Duplex: situate
pe 2 nivele cu scara interioară, fiecare
nivel cu baie proprie, la parter fiind o
cameră - living cu canapea extensibilă și la etaj dormitorul matrimonial.
Apartamentul este format din bucătărie complet utilata, dormitor matrimonial cu o canapea extensibilă și
living cu canapea extensibilă.
Număr total camere: 13. Duble: 10 dintre care 8 camere duble standard
și 2 camere duble executive. Apartamente: 1. Familiale: 2 - Duplex-uri. Nu
se acceptă animale de companie.
Servicii masă: Se acordă în restaurantul propriu: Restaurant La Festin
(capacitate 50 persoane). Micul dejun în sistem bufet suedez, iar prânzul și cina se pot servi a-la-carte.
Fitness/Wellness/Sport: piscină interioară încălzită, saună, jacuzzi, teren multifuncţional sport cu nocturnă
(minifotbal, volley, handball, basket,
badminton),loc joacă pentru copii.
Distracţie: billiard, tenis masă, jocuri
societate, BBQ, foişor, peluza, bucătărie de vară complet echipată la dispoziţia turiştilor.
Atracţii turistice: Împrejurimile Cristianului sunt numai bune pentru a fi
admirate și vizitate. Te invităm în călătorii de o zi în zonele de interes turistic din apropiere (Cetatea Râşnov,
Castelul Bran, bisericile fortificate
din Prejmer, staţiunea Poiana Brașov,
etc). Bucuria ţi-o poţi manifesta după
bunul tău plac și în locurile faimoase

03 Ian-02 Feb
12 Feb-05 Apr
23 Apr-26 Apr
03 Mai-24 Mai
29 Mai-31 Mai
16 Sep-29 Nov
03 Dec-20 Dec
Duminică - Joi
03 Ian-02 Feb
12 Feb-05 Apr
23 Apr-26 Apr
03 Mai-24 Mai
29 Mai-31 Mai
16 Sep-29 Nov
03 Dec-20 Dec
Vineri - Sâmbătă

TIP CAMERĂ

Cazare + mic dejun

Dublă standard
Dublă Executive
Dublă standard în regim single
Dublă executive în regim single
Duplex
Apartament
Dublă standard
Dublă Executive
Dublă standard în regim single
Dublă executive în regim single
Duplex

39,60
44,55
79,20
89,10
49,50
54,45
34,65
39,60
69,30
79,20
44,55

Apartament

49,50

Dublă standard
Dublă Executive
Dublă standard în regim single
Dublă executive în regim single
Duplex

39,60
44,55
79,20
89,10
49,50

Apartament

54,45

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare cu mic dejun bufet, acces gratuit internet wireless,parcare. Acces
gratuit la: piscină acoperită și încălzită, saună, jacuzzi, biliard, tenis de masă. Animalele de
companie nu sunt acceptate.
Servicii opţionale: prânz sau cină în sistem a-la-carte 13,20 Eur/zi/persoană
Facilități copii cu 1 adult:
- 1 sau 2 copii 0 - 3 ani - cazare în cameră dublă standard sau executive sau apartament
- 1 sau 2 copii 4 - 8 ani - cazare în cameră dublă standard sau executive sau apartament
- 1 sau 2 copii peste 9 ani – cazare în cameră dublă standard sau executive cu pat suplimentar cu mic dejun 16,50 Eur/zi sau apartament
- 1 copil 0 - 3 ani și 1 copil 4 - 8 ani - cazare în cameră dublă standard sau executive sau
apartament
- 1 copil 0 - 3 ani și 1 copil peste 9 ani – cazare în cameră dublă standard sau executive sau
apartament; opţional pat suplimentar cu mic dejun în cameră dublă standard sau executive
16,50 Eur/zi
- 1 copil 4 - 8 ani și 1 copil peste 9 ani - cazare în cameră dublă standard sau executive sau
apartament; opţional pat suplimentar cu mic dejun în cameră dublă standard sau executive
16,50 Eur/zi
Facilități copii cu 2 adulți:
- 1 sau 2 copii intre 0 - 3 ani beneficiază de gratuitate la cazare și mic dejun. Se oferă baby
- coat.
- 1 sau 2 copii intre 4 - 8 ani beneficiază de gratuitate la cazare și mic dejun; opţional pat
suplimentar cu mic dejun 16,50 Eur/zi
- 1 sau 2 copii peste 9 ani achită pat suplimentar cu mic dejun 16,50 Eur/zi, iar cazarea se
face în cameră dublă standard sau executive; în cazul în care sunt 2 copii, cazarea se face în
apartament sau duplex

GEOAGIU BĂI, județul Hunedoara

HOTEL GERMISARA

Preţuri recomandate în Euro/noapte/persoană (adult în cameră)
PERIOADA

05 Ian - 28 Apr
26 Aug - 23 Dec

29 Apr - 14 Iul

15 Iul - 25 Aug

Hotelul este situat în centrul staţiunii.
Adresă: Geoagiu-Băi, str. Germisara
nr 1 B, cod 335450, jud. Hunedoara.
Hotel Germisara Resort & SPA**** s-a
impus pe piaţa turismului balnear, de
wellness și SPA, devenind o destinație
preferată pentru turiştii care doresc să
beneficieze de calitatea ridicată a serviciilor dintr-o astfel de locaţie. De asemenea, Hotel Germisara Resort & SPA
a devenit locul preferat de organizare
de conferinţe, şedinţe, team-building,
pentru multe companii importante din
ţară și străinătate.
Dotări generale: restaurant - 200 locuri, parcare proprie, internet, două
lifturi, detectoare de fum și sistem de
prevenire a incendiilor în toate spaţiile
publice și în camere, două baruri, terase, birou de informaţii, schimb valutar,
serviciu de lustruit pantofii pe fiecare
etaj. Fumatul în camerele de hotel nu
este permis. Săli de conferinţă: 4 - Belvedere - 200 locuri, Decebal - 90 locuri,
Traian - 60 locuri, Burebista - 25 locuri.
Sălile sunt dotate cu: videoproiector,
retroproiector, ecran de proiecţie,
flipchart, sistem propriu de sonorizare,
laptop, aer condiţionat.
Dotări camere: TV, minibar, baie cu
duș, balcon, internet, halat de baie,
telefon.
Număr total camere: 144. Duble: 137
- dintre care 93 camere cu pat dublu și
44 camere cu pat matrimonial. Apartamente: 7 - dintre care 1 apartament
pentru persoane cu dizabilităţi. Apartamentul este compus din living și dormitor. Taxa de staţiune care reprezintă 1%
din valoarea primei nopți de cazare se
achită separat la recepţia hotelului în

ziua sosirii. Check-in începând cu orele
16: 00, check-out până la orele 14:00.
Servicii: spălătorie, călcătorie, rent a - car, excursii la obiective turistice,
închiriere ATV, transpot la/de la aeroport, room - service 24 ore, coafor.
Servicii masă: se acordă în restaurantul Feel the Flavours, categoria 4 stele, mic dejun în sistem bufet suedez,
prânzul și cina în sistem a la carte’’.
Fitness/Wellness/Sport: piscină în
aer liber, piscină acoperită, piscină cu
apă termală, SPA, baza tratament, solar, masaj, aroma - terapie, saună.
Tratament: împachetări cu parafină,
înot terapeutic, masaj medical sau
reflex, kinetoterapie, hidroterapie,
cabinet inhalaţii - individuale și de
grup - electroterapie - terapie de înaltă
frecvenţă, magnetoterapie, laser terapeutic, ultrasunete, EKG, spirometrie,
bilanţ articular și muscular. Turiştii
trebuie să prezinte la hotel dovadă
de asigurat (adeverinţă de la locul de
muncă sau cupon de pensie) și bilet
de trimitere tip pentru servicii medicale 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), Mănăstirea Prislop, Cetatea Albă Iulia (45
km), Cetatea Devei (45 km), Castelul
Corvineștilor (45 km), Cetatea Blidaru
(la 22 km de Orăştie), Piatra Roşie (la
30 km de Orăştie) și Grădiştea Muncelului (la 39 km de Orăştie).

Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

TIP CAMERĂ

Cazare + mic dejun

Dublă
Dublă cu balcon
Single
Single cu balcon
Apartament
Supliment copil
Dublă
Dublă cu balcon
Single
Single cu balcon
Apartament
Supliment copil
Dublă
Dublă cu balcon
Single
Single cu balcon
Apartament
Supliment copil

23,00
26,00
37,00
44,00
41,00
5,00
27,50
31,00
23,00
54,00
49,00
7,00
31,00
35,00
51,00
58,00
57,00
8,00

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare cu mic dejun bufet suedez, acces gratuit la piscine, saune, sala fitness.
Facilități copii: până la 7 ani beneficiază de gratuitate la cazare și mic dejun fără pat suplimentar, iar cei cu vârsta cuprinsă între 7 - 14 ani vor achita supliment copil și nu vor beneficia
de pat suplimentar. Peste 14 ani cazarea se poate face doar în apartament achitând contravaloarea unui loc în cameră dublă.

Preţuri recomandate în Euro/noapte/persoană (adult în cameră)
PERIOADA

05 Ian - 28 Apr
26 Aug - 23 Dec

29 Apr - 14 Iul

15 Iul - 25 Aug

TIP CAMERĂ

Cazare + demipensiune

Dublă
Dublă cu balcon
Single
Single cu balcon
Apartament
Supliment copil
Dublă
Dublă cu balcon
Single
Single cu balcon
Apartament
Supliment copil
Dublă
Dublă cu balcon
Single
Single cu balcon
Apartament
Supliment copil

28,50
32,00
43,00
50,00
47,50
10,00
33,50
37,50
52,00
58,00
55,50
13,00
38,50
42,00
58,00
66,00
64,00
14,00

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare cu mic dejun bufet suedez și cina meniul zilei, acces gratuit la piscine, saune, sala fitness.
Facilități copii: până la 7 ani beneficiază de gratuitate la cazare și mic dejun fără pat suplimentar, iar cei cu vârsta cuprinsă între 7 - 14 ani vor achita supliment copil și nu vor beneficia
de pat suplimentar. Peste 14 ani cazarea se poate face doar în apartament achitând contravaloarea unui loc în cameră dublă.

35

BALNEO MONTAN & DELTA DUNĂRII 2018

****

BALNEO MONTAN & DELTA DUNĂRII 2018

Preţuri recomandate în Euro/pachet/persoană (adult în cameră)
PERIOADA

05 Ian - 28 Apr
26 Aug - 23 Dec

29 Apr - 14 Iul

15 Iul - 25 Aug

TIP CAMERĂ

Cazare + pensiune
completă
Pachet 5 nopți
Intrarea Duminica

Dublă
Dublă cu balcon
Single
Single cu balcon
Apartament
Supliment copil
Dublă
Dublă cu balcon
Single
Single cu balcon
Apartament
Supliment copil
Dublă
Dublă cu balcon
Single
Single cu balcon
Apartament
Supliment copil

165,00
182,50
227,00
262,00
259,44
41,00
194,00
211,50
264,00
299,00
294,00
46,00
206,00
223,50
281,00
316,00
328,50
48,00

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare cu mic dejun bufet suedez, prânz și cină meniul zilei, acces gratuit la
piscine, saune, sala fitness.
Facilități copii: până la 7 ani beneficiază de gratuitate la cazare și mic dejun fără pat suplimentar, iar cei cu vârsta cuprinsă între 7 - 14 ani vor achita supliment copil (vor primi jumătate
de porţie la masă) și nu vor beneficia de pat suplimentar. Peste 14 ani cazarea se poate face
doar în apartament achitând contravaloarea unui loc în cameră dublă.
Intrarea duminica cu cină, ieşire vineri cu mic dejun.

Preţuri recomandate în Euro/pachet/persoană (adult în cameră)
PERIOADA

05 Ian - 28 Apr
26 Aug - 23 Dec

29 Apr - 14 Iul

15 Iul - 25 Aug

TIP CAMERĂ

Cazare + pensiune
completă + tratament
Pachet 5 nopți
Intrarea Duminica

Dublă
Dublă cu balcon
Single
Single cu balcon
Apartament
Supliment copil
Dublă
Dublă cu balcon
Single
Single cu balcon
Apartament
Supliment copil
Dublă
Dublă cu balcon
Single
Single cu balcon
Apartament
Supliment copil

176,00
193,50
234,00
269,00
270,50
41,00
202.0
219,50
267,00
302,00
302,00
46,00
213,00
260,50
284,00
319,00
335,50
48,00

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: 5 nopți cazare cu pensiune completă (mic dejun bufet suedez, prânz și
cină - meniul zilei), 3 proceduri/zi/persoană (de luni până vineri la recomandarea medicului
specialist dintre următoarele: aerosoli de grup, electroterapie, magnetoterapie, unde scurte,
ultrasunete, aplicaţii cu parafină), acces gratuit la cele 2 piscine, acces la cele 2 saune, sala
de fitness. Persoanele care necesita 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). Intrare Duminica începând cu orele 14,00,
ieşire Vinerea până la orele 12,00. Taxa de staţiune nu este inclusă în tarif. Hotelul nu dispune
de paturi suplimentare.
Facilități copii: până la 7 ani beneficiază de gratuitate la cazare și mic dejun fără pat suplimentar, iar cei cu vârsta cuprinsă între 7 - 14 ani vor achita supliment copil (vor primi jumătate
de porţie la masă) și nu vor beneficia de pat suplimentar. Peste 14 ani cazarea se poate face
doar în apartament achitând contravaloarea unui loc în cameră dublă.
Intrarea duminica cu cină, ieşire vineri cu mic dejun.

Preţuri recomandate în Euro/pachet/persoană (adult în cameră)
PERIOADA

05 Ian - 28 Apr
26 Aug - 23 Dec

29 Apr - 14 Iul

15 Iul - 25 Aug
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TIP CAMERĂ

Cazare + pensiune
completă + tratament
Pachet 12 nopți
Intrarea Duminica

Dublă
Dublă cu balcon
Single
Single cu balcon
Apartament
Supliment copil
Dublă
Dublă cu balcon
Single
Single cu balcon
Apartament
Supliment copil
Dublă
Dublă cu balcon
Single
Single cu balcon
Apartament
Supliment copil

382,00
423,00
517,00
599,00
608,50
103,00
417,00
458,00
584,00
666,00
658,00
110,00
445,00
486,00
617,00
699,00
739,00
114,00

Toate tarifele afişate pentru cazare şi servicii opţionale includ comisionul agenţiei.
Servicii incluse: 12 nopţi cazare cu pensiune completă (mic dejun bufet suedez, prânz şi
cina - meniul zilei), 3 proceduri/zi/persoană (de luni până vineri la recomandarea medicului
specialist dintre următoarele: aerosoli de grup, electroterapie, magnetoterapie, unde scurte,
ultrasunete, aplicaţii cu parafină), acces gratuit la cele 2 piscine, acces la cele 2 saune, sala
de fitness. Persoanele care necesita tratament de specialitate, sunt rugate să se prezinte la
consultaţia medicală cu documentele ce conţin informaţii cu privire la boală/bolile pe care
doresc să le trateze (analize, radiografii, RMN,etc). Intrare Duminică începând cu orele 14.00,
ieşire Vinerea până la orele 12.00. Taxa de staţiune nu este inclusă în tarif. Hotelul nu dispune
de paturi suplimentare.
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 (vor primi jumătate
de porţie la masă) şi nu vor beneficia de pat suplimentar. Peste 14 ani cazarea se poate face
doar în apartament achitând c-valoarea unui loc în cameră dublă.
Intrarea duminica cu cina, ieşire vineri cu mic dejun.

PĂLTINIȘ, județul Sibiu

HOHE RINNE HOTEL & SPA

Prețuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
Cazare + mic dejun
PERIOADA

05 Ian-07 Mar
Vineri - Sâmbătă

05 Ian-07 Mar
Duminică - Joi

08 Mar-07 Iul
Vinieri - Sâmbătă

08 Mar-07 Iul
Duminică - Joi

Dotări generale: restaurant 150 locuri,
parcare proprie, acces persoane cu
dizabilităţi, terasă 100 locuri, conexiune
internet, centru de închiriat schiuri - clăpari. Săli de conferinţă: 2 - sala mare 120 de locuri și sala mică 40 locuri.
Dotări camere: TV LED, minibar, baie
cu duș, balcon, internet, telefon.
Număr total camere: 88, Single: 3, Du-

ble: 72 - dintre care 17 camere matrimoniale, 55 camere twin, Triple: 4, Familiale: 10 - family suite, Garsoniere: 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 acoperită - adâncime 1.4 m, teren sport
mixt, sala fitness, saună, jacuzzi, 2
părţii de schi: Onceşti I (dotată cu
telescaun și nocturnă) și Onceşti ÎI
(dotată cu teleschi). La Păltiniş turiştii
pot opta pentru trasee montane ce îi
îndrumă spre inimă și vârful muntelui,
prin păşuni și fânețuri, pe dealuri line
(fiind marcate 4 trasee în circuit).
Distracţie: discotecă, mese de biliard.

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare cu mic dejun (bufet sau continental în funcţie de sezon), acces piscină și jacuzzi, taxa de staţiune. Facilități copii: 0-6 ani beneficiază de gratuitate la cazare cu
mic dejun și dorm în pat cu părinţii, 6-13 ani achită 41.80 Lei pentru mic dejun și dorm în pat
cu părinţii sau plătesc 82.50 Lei/noapte 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 opţionale: prânz sau cină 44 Lei/noapte/persoană.
Stop sales: 05.01-16.01 / 02.02-11.02 / 14.04-17.04 / 28.04-02.05 / 31.05-03.06 /11.08-15.08
/ 29.11-03.12 - în aceste perioade tariful standard nu mai este valabil.

Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

08 Iul-07 Sep
Vineri - Sâmbătă

08 Iul-07 Sep
Duminică - Joi

08 Sep-07 Dec
Vineri - Sâmbătă

08 Sep-07 Dec
Duminică - Joi

TIP CAMERĂ

Sejur
1-3 nopți

Sejur minim
4 nopți

Dublă standard
Single standard
Dublă superior
Single superior
Garsonieră standard
Garsonieră superior
Dublă standard
Single standard
Dublă superior
Single superior
Garsonieră standard
Garsonieră superior
Dublă standard
Single standard
Dublă superior
Single superior
Garsonieră standard
Garsonieră superior
Dublă standard
Single standard
Dublă superior
Single superior
Garsonieră standard
Garsonieră superior
Dublă standard
Single standard
Dublă superior
Single superior
Garsonieră standard
Garsonieră superior
Dublă standard
Single standard
Dublă superior
Single superior
Garsonieră standard
Garsonieră superior
Dublă standard
Single standard
Dublă superior
Single superior
Garsonieră standard
Garsonieră superior
Dublă standard
Single standard
Dublă superior
Single superior
Garsonieră standard
Garsonieră superior

190,26
328,90
221,10
380,51
270,20
310,17
176,00
305,62
204,42
352,17
248,95
286,90
162,43
277,20
190,25
324,85
228,20
265,65
136,62
234,78
162,42
273,24
192,78
223,14
209,00
362,29
241,86
417,95
291,45
335,98
192,79
333,96
223,14
385,57
270,20
310,17
176,00
305,62
204,42
352,17
246,92
286,90
150,28
259,07
171,53
300,56
209,00
241,86

174,05
300,56
202,40
348,12
246,92
284,37
162,43
277,20
185,70
324,85
228,20
261,09
148,26
254,00
174,00
296,51
209,00
241,86
124,48
216,56
148,25
248,95
176,00
204,42
190,26
328,90
221,10
380,51
265,65
307,64
176,00
305,62
204,42
352,17
246,92
284,37
162,43
277,20
185,70
324,85
225,67
261,09
136,62
234,78
157,30
273,24
190,25
221,10
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PĂLTINIȘ, județul Sibiu

HOTEL CINDREL

Prețuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
PERIOADA

Hotelul este situat în apropierea pârtiei de ski și a telescaunului. Adresă:
Staţiunea Păltiniş, jud. Sibiu. Hotelul
CINDREL s-a renovat complet între
anii 2005 - 2008, toată dotarea și utilarea lui fiind de ultima generaţie.
Confort, elegantă, bun gust - acestea
sunt notele cu care va întâmpină pe
dumneavoastră, OASPEŢII hotelului.
Fie doriţi să petreceţi clipe de relaxare într-un cadru natural spectaculos
și să vă lăsaţi cuprinşi de linişte și aer
curat, fie doriţi să organizaţi activităţi
de pregătire profesională, cursuri, seminarii, 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
echipament 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 cablu, posibilitate închiriere laptop, DVD PLAYER și LCD.
Dotări camere: TV LCD cu 40 programe, DVD player, minibar - utilat, seif,
baie cu duș - camerele superor dispun de cabină de duș cu hidromasaj,
balcon, internet - prin cablu, uscător
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de păr, telefon, acces în camera pe
bază de card magnetic, halat și papuci de baie, climatizare peronalizată
în fiecare cameră. Apartamentele dispun de jacuzzi.
Număr total camere: 45. Duble: 43
- dintre care 17 camere standard cu
două paturi, 23 camere superior cu
două paturi. Apartamente: 5 - apartamentul este compus din living și
dormitor. Check-in începând cu orele:
14:00; check-out până la orele: 14:00.
Accesul este gratuit la piscina interioară, la biliard, tenis de masă, sala
de fitness, internet în fiecare cameră,
parcare supravegheată video gratuită.
Servicii masă: se acordă în restaurantul propriu, micul dejun este
inclus în tarif iar prânzul și cina în
sistem „a la carte”. Opţional masa în
cont - prânz sau cină 55 Lei/noapte/
persoană.
Fitness/Wellness/Sport:
piscină
acoperită, sală fitness, saună uscată,
masaj, tenis de masă.
Distracţie: sala billiard – contra cost
(10 Lei/oră).
Atracţii turistice: Casa Memorială
Constantin Noica, Rezervaţia Iezerele
Cindrelului.

03 Ian-28 Feb
15 Iun-14 Sep
Duminică - Joi

03 Ian-28 Feb
15 Iun-14 Sep
Vineri - Sâmbătă

15 Sep-30 Nov
01 Mar-14 Iun
Duminică - Joi

15 Sep-30 Nov
01 Mar-14 Iun
Vineri - Sâmbătă

TIP CAMERĂ

Cazare + mic dejun

Dublă standard
Single standard
Dublă superior
Single superior
Apartament
Dublă standard
Single standard
Dublă superior
Single superior
Apartament
Dublă standard
Single standard
Dublă superior
Single superior
Apartament
Dublă standard
Single standard
Dublă superior
Single superior
Apartament

99,00
154,00
123,75
193,60
193,05
108,90
168,30
138,60
213,40
217,80
89,10
134,20
108,90
168,30
168,30
96,80
148,50
123,75
183,70
188,10

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare cu mic dejun. Accesul este gratuit la piscina interioară, tenis de
masă, sala de fitness, internet în fiecare cameră, parcare supravegheată video gratuită.
Facilități 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 77
Lei/pat/zi, tarif ce include micul dejun.
Servicii opţionale: prânz sau cină 44 Lei / zi.
Servicii contra cost: biliard 10 Lei/oră.
Taxa hotelieră (1%) se percepe pentru fiecare zi a sejurului și se achită separat la recepţie.

PRAID, județul Harghita

PENSIUNEA PRAID

Prețuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
Cazare
PERIOADA

Dotări generale: parcare proprie -supravegheată, curte cu spațiu verde,
foișoare, grătar, săli de conferință:1
Dotări camere: TV, baie cu duș, internet, telefon, bucătărie complet
utilată. Camerele confort și lux dispun de aceleași dotări, diferența
constă în faptul ca cele de categoria
confort sunt situate la mansardă. Duble - 4 - camere cu pat matrimonial
sau două paturi. Apartamente: 9 - 1
apartament cu 2 locuri (cameră Dublă cu pat matrimonial și living); 2
apartamente a câte 3 locuri (cameră
Dublă cu pat matrimonial și living cu

***

canapea extensibilă); 5 apartamente
a cate 3 locuri (cameră Dublă twin și
living cu canapea extensibilă); 1 apartament cu 5 locuri (2 camere duble
twin și living cu canapea extensibilă).
Triple: 7 - pat matrimonial sau 2 paturi și canapea extensibilă.

TIP CAMERĂ

Sejur
1-3 nopți

Sejur minim
4 nopți

Dublă CONFORT (MANSARDĂ)
Single CONFORT (MANSARDĂ)
Apartament CONFORT
05 Ian-15 Iun
(MANSARDĂ)
01 Sep-22 Dec
Dublă LUX
Single LUX
Apartament LUX

64,06
103,48

54,20
88,70

73,92

64,06

68,99
113,34
78,84

59,13
98,56
68,99

Dublă CONFORT (MANSARDĂ)

78,84

68,99

Single CONFORT (MANSARDĂ)
Apartament CONFORT
16 Iun-31 Aug
(MANSARDĂ)
Dublă LUX
Single LUX
Apartament LUX

128,12

113,34

88,70

78,84

88,70
147,84
98,56

78,84
128,12
88,70

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servcii incluse: cazare.
Servicii opţionale: mic dejun 17 Lei/zi, prânz sau cină 33 Lei/noapte/persoană. Masa se
serveşte în cadrul restaurantului sau pizzeriei Hotelului Praid.
Facilități 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 apartament achita 80
% din tariful unui adult și beneficiază de pat extra sau canapea.

PREDEAL, județul Brașov

CABANA VÂNĂTORILOR

Prețuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
PERIOADA
03 Ian-11 Feb
12 Feb-15 Apr
30 Iul-16 Dec
16 Apr-29 Iul

Dotări generale: restaurant, parcare
proprie, internet la recepţie, cramă,
terasă, bar, o sală de conferinţă.
Dotări camere: TV racordat la reţeaua de programe prin cablu, minibar,
baie cu duș, internet, uscător de păr,
telefon conectat la reţeaua digitală
cu factura automată, sistem de acces în camere cu card magnetic.
Număr total camere: 24 din care 2
single, 17 duble: dintre care 13 camere cu două paturi și 4 camere cu pat
matrimonial, 5 apartamente compuse din living și dormitor.
Servicii: transfer aeroport, servicii
secretariat, room-service, informaţii

turistice. Se acceptă animale de companie pe baza certificatului de sănătate și se achită taxa de 28 Lei/zi.
Servicii masă: se asigură în restaurantul propriu. Mic dejun bufet suedez, prânz și cină a la carte.
Fitness/Wellness/Sport: SPA - Saună și jacuzzi.

Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

TIP CAMERĂ
Dublă
Apartament
Single
Dublă
Apartament
Single
Dublă
Apartament
Single

Cazare + mic dejun
89,60
117,60
156,80
72,80
100,80
123,20
61,60
89,60
100,80

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare cu mic dejun (a-la-carte în cursul săptămânii și bufet suedez în
week-end).
Servicii opţionale: masa fișă cont prânz sau cină 55 Lei/zi/adult și 27,50 Lei/zi/copil 6-14
ani.
Se acceptă animale de companie pe baza certificatului de sănătate și se achită taxa de
28 Lei/zi.
Facilități copii cu 1 adult:
- 1 copil 0-6 ani - tarif cameră single
- 2 copii 0-6 ani sau 1 copil 6-14 ani sau 1 copil 0-6 ani și 1 copil 6-14 ani - tarif cameră dublă
- 2 copii 6-14 ani - tarif cameră dublă și un pat suplimentar la tariful de 56 Lei/zi
Facilități copii cu 2 adulți:
- 1 copil 0-6 ani - gratuit sau dacă doreşte pat suplimentar 33,60 Lei/zi
- 2 copii 0-6 ani - achită un pat suplimentar 33,60 Lei/zi
- 1 copil 6-14 ani - achită un pat suplimentar 56 Lei/zi
- 2 copii 6-14 ani - achită un pat suplimentar la tariful de 56 Lei/zi și un mic dejun la tariful
de 22,40 Lei/zi
- 1 copil 0-6 ani și 1 copil 6-14 ani - achita un pat suplimentar 56 Lei/zi
Taxa specială “Salvamont, dezvoltare turistică și înfrumuseţare staţiune” se încasează la
recepţie în cuantum de 3,00 lei /zi / turist.
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PREDEAL, județul Brașov

COMPLEX HOTELIER EDEN

drul apartamentelor, garsonierelor și
duplexurilor se plăteşte suplimentar.
Apartamentele, garsonierele și duplexurile nu se adresează la 4 persoane
adulte.

Fitness/Wellness/Sport: saună, masaj.
Atracţii turistice: Cascada Tamina,
Peştera de Gheaţă, obiective istorice
din Brașov, Sinaia, Râşnov, Castelul
Bran.

Prețuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
PERIOADA

12 Feb-05 Apr

Dotări generale: restaurant - 150
locuri, parcare proprie, internet - wireless, păstrare obiecte de valoare,
terasă - 250 locuri, bar de zi - 30 locuri, garderoba ski. Săli de conferinţă:
12 - Sala - 12 locuri, Sala - 35 locuri,
Sala - 50 locuri, Sala - 100 locuri și
Sala - 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 și în regim de
single, Duble: 17 - din care 4 duble Junior în vila 1, 6 duble Forest în vila 2 și
7 duble Eden în Hotel, Apartamente: 6
- situate toate în hotel din care 3 apartamente standard cu canapea extensibilă, 2 apartamente cu hidromasaj și
canapea extensibilă, și 1 apartament
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delux cu canapea neextensibilă și şemineu, Garsoniere: 3 - situate în vila 1
și în vila 2 și au canapea extensibilă. În
hotel mai sunt și 2 duplexuri cu scara
interioară și canapea extensibilă iar în
vile exista și 3 suite (pentru 4 persoane) formate din living și 2 camere.
Observații: Nu se acceptă animale
de companie.
Servicii masă: se acordă în unitatea
restaurant Eden, categoria I, în sistem a la carte.
Facilități copii: În camerele duble
se pot caza maximum 2 adulți și un
copil până în 10 ani în pat cu părinţii,
hotelul nu dispune de paturi suplimentare. În apartamente, garsoniere și duplexuri se pot caza 2 adulţi
cu maximum 2 copii până la 14 ani.
Pentru a 3 - a persoană adultă în ca-

09 Apr-22 Dec

TIP CAMERĂ

Cazare + mic dejun

Dublă JUNIOR
Dublă FOREST
Dublă EDEN
Garsonieră
Apartament
Apartament cu hidromasaj
Apartament delux cu semineu
Suită (4 persoane)
Duplex
Dublă JUNIOR
Dublă FOREST
Dublă EDEN
Garsonieră
Apartament
Apartament cu hidromasaj
Apartament delux cu semineu
Suită (4 persoane)
Duplex

57,12
66,64
71,40
95,20
109,48
128,52
171,36
52,36
114,24
61,88
71,40
76,16
95,20
109,48
128,52
171,36
52,36
114,24

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare cu mic dejun. Ziua hotelieră începe cel târziu la ora 17,00 și se
termină la ora 12:00. Animalele de companie nu sunt acceptate. Taxa specială “ Salvamont, dezvoltare turistică și înfrumuseţare staţiune” se încasează la recepţie în cuantum
de 3,00 Lei/zi/turist.
Servicii opţionale: prânz sau cină fișă cont 55,00 Lei/zi/adult și copil peste 14 ani și
27,50 Lei/zi/copil sub 14 ani
Facilități copii cu 2 adulți:
- în camerele duble se pot caza 2 persoane adulte și un copil până la maximum 10 ani
- gratuit fără pat suplimentar
- în cadrul apartamentelor, garsonierelor și duplexurilor, se pot caza 2 persoane adulte și
maximum 2 copii până în 10 ani - gratuit fără pat suplimentar
- copiii cu vârste între 10 și 14 ani achită 33,32 Lei/noapte/persoană 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 și duplexurilor, se plătesc suplimentar 52,36 Lei/zi beneficiind de cazare cu mic dejun inclus.

PREDEAL, județul Brașov

HOTEL ANDY HOTELS

compus din living și dormitor, despărţite prin uşa și o singură baie. Checkin începând cu ora 14:00; check-out
până la ora 14:00.
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 fișă

cont a la carte.
Fitness/Wellness/Sport: SPA, sală
fitness, saună, jacuzzi; masaj; închiriere ATV-uri.
Distracţie: sală de jocuri - ping-pong
și biliard, acces contra cost.
Atracţii turistice: Vf. Piatra Mare
(1,843 m), Masivul Postăvaru, Munții
Bucegi cu Vf. Omu (2,505 m), cascada Tamina, Peştera de Gheaţă;
obiective istorice din Brașov, Sinaia,
Râşnov; Castelul Bran.

Preţuri recomandate în Eur/noapte/persoană (adult în cameră)
Hotelul este situat pe drumul către
Cabana Trei Brazi, la aproximativ 2
kilometri de şoseaua principală și 10
minute de centrul staţiunii. Adresă:
Predeal, str. Trei Brazi nr 20, cartier
Vladet, cod 505300. Înconjurat de
frumuseţea peisajului montan, hotelul este dotat cu cele mai moderne
facilități și servicii care vor transforma sejurul dumneavoastră într-o vacanţă plăcută.
Dotări generale: restaurant - cu o
capacitate de 60 de locuri, parcare
proprie - gratuită în limita locurilor
disponibile, loc de joacă pentru copii,
internet - wireless gratuit, terasă, cafenea, garden barbeque. Toate camerele sunt pentru nefumători. Săli de
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conferinţă: 2 - (una cu o capacitate
de 100 locuri, iar cealaltă 50 locuri)
ce beneficiază de lumină naturală și
sunt dotate cu scaune cu măsuţă,
flipchart, ecran de proiecţie, laptop,
videoproiector, copiator, telefon, fax,
internet, iar la cererea clienţilor se
pot asigura servicii de traducere simultană, microfon mobil, sistem de
amplificare sunet.
Dotări camere: TV, minibar, seif, baie
cu cadă - si cabină de duș, internet,
uscător de păr, telefon, accesul în
camere se face pe bază de card magnetic.
Număr total camere: 31. Duble: 27
- cu pat matrimonial sau 2 paturi.
Apartamente: 4 - Apartamentul este

PERIOADA

TIP CAMERĂ

Cazare + mic dejun

05 Ian - 15 Dec

Single
Dublă
Triplă
Apartament

56,35
33,93
26,45
51,18

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare cu mic dejun, acces gratuit la sala de fitness, biliard, tenis de
masă, parcare proprie. Taxa specială “ Salvamont, dezvoltare turistică și înfrumuseţare
staţiune” se încasează la recepţie în cuantum de 3,00 Lei/zi/turist.
Servicii opţionale: prânz sau cină 11,00 Euro/zi/persoană.
Facilități copii cu 2 adulți:
- 0 - 7 ani beneficiază de gratuitate la cazare în acelaşi pat cu părinţii și achită pentru
micul dejun 5,75 Eur/zi. Opţional dacă doresc pat suplimentar cu mic dejun vor achita
17,25 Eur/zi.
- 7 - 12 ani beneficiază de gratuitate la cazare în acelaşi pat cu părinţii și achită pentru
micul dejun 5,75 Eur/zi. Opţional dacă doresc pat suplimentar cu mic dejun vor achita
17,25 Eur/zi
- Peste 12 ani achită pat suplimentar și mic dejun 17,25 Eur/zi.

PREDEAL, județul Brașov

HOTEL BELVEDERE

Hotelul este situat pe vârful Cioplea,
la altitudinea de 1110 m.
Adresa: Predeal, str. Libertății nr. 102,
cod 505300, jud. Brașov.
Dotări generale: restaurant de 200
locuri, parcare proprie, internet, braserie 80 locuri, terasă, 7 săli de con-

ferinţă, 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 ca-

Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

mere duble cu două paturi și 74 camere matrimoniale, 10 apartamente apartamentul este compus din living
și dormitor și 4 triple.
Servicii masă: se acordă în restaurantul hotelului care vă invită să
gustaţi din specialităţile casei și

preparatele tradiţionale româneşti,
mâncăruri pline de savoare și sănătate, într-un ambient cald, cu oameni
zâmbitori și servire ireproşabilă.
Fitness/Wellness/Sport: sală fitness, baie romană, hammam, jacuzzi,
saună, masaj.
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Vacanță la munte
Prețuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
PERIOADA
05 Ian-20 Feb
01 Iul-31 Aug

TIP CAMERĂ
Single
Dublă
Garsonieră
Apartament

Preţuri recomandate în Lei/pachet/persoană (adult în cameră)
Cazare + mic dejun

Cazare + mic dejun
149,50
94,88
120,75
132,25

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare cu mic dejun, acces gratuit la sala de fitness, saună, jacuzzi,
internet wireless, parcare.
Servicii opţionale: Prânz sau cina (fișă cont) 44 Lei/zi/adult sau copil peste 12 ani și 22
Lei/zi/copil până în 12 ani
Taxa specială “ Salvamont, dezvoltare turistică și înfrumuseţare staţiune” se încasează
la recepţie în cuantum de 3,00 Lei/zi/turist.
Facilități copii cu 2 adulți:
- 1 sau 2 copii intre 0 - 7 ani – gratuitate cu mic dejun și fără pat suplimentar
- 1 copil intre 0 - 7 ani – 50% din valoarea unui loc cu mic dejun și cu pat suplimentar
DACĂ SE DOREŞTE
- 1 sau 2 copii intre 7 - 12 ani – 50% din valoarea unui loc cu mic dejun și UN pat suplimentar (chiar dacă sunt 2 copii)
- 1 sau 2 copii peste 12 ani – 70% din valoare unui loc cu mic dejun și UN pat suplimentar (chiar dacă sunt 2 copii)
- 1 copil 7 - 12 ani - 50% din valoarea unui loc și 1 copil peste 12 ani - 70% din valoare
unui loc cu mic dejun și UN pat suplimentar (chiar dacă sunt 2 copii)
Al 3 lea adult achită 70% din valoarea unui loc de cazare cu mic dejun și beneficieaza
de pat suplimentar.

PERIOADA
02 Ian-01 Mar
01 Iul-31 Aug
02 Mar-30 Iun
01 Sep-22 dec

TIP CAMERĂ

Pachet 5
nopți

Pachet 6
nopți

Pachet 7
nopți

Dublă

462,00

537,60

607,60

Dublă

378,00

436,80

490,00

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: mic dejun, sala de fitness, saună, jacuzzi, internet wireless, parcare
Servicii opţionale: Prânz sau cina (fișă cont) 44 Lei/zi/adult sau copil peste 12 ani și 22
Lei/zi/copil până în 12 ani
Taxa specială “ Salvamont, dezvoltare turistică și înfrumuseţare staţiune” se încasează
la recepţie în cuantum de 3,00 Lei/zi/turist.
Facilități copii cu 2 adulți:
- 1 sau 2 copii intre 0 - 7 ani – gratuitate cu mic dejun și fără pat suplimentar
- 1 copil intre 0 - 7 ani – 50% din valoarea unui loc cu mic dejun și cu pat suplimentar
DACĂ SE DOREŞTE
- 1 sau 2 copii intre 7 - 12 ani – 50% din valoarea unui loc cu mic dejun și UN pat suplimentar (chiar dacă sunt 2 copii)
- 1 sau 2 copii peste 12 ani – 70% din valoare unui loc cu mic dejun și UN pat suplimentar (chiar dacă sunt 2 copii)
- 1 copil 7 - 12 ani - 50% din valoarea unui loc și 1 copil peste 12 ani - 70% din valoare
unui loc cu mic dejun și UN pat suplimentar (chiar dacă sunt 2 copii)
Al 3 lea adult achită 70% din valoarea unui loc de cazare cu mic dejun și beneficieaza
de pat suplimentar.

Pachet Ski
Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
PERIOADA
21 Feb-30 Iun
01 Sep-20 Dec
Duminică - Joi
21 Feb-30 Iun
01 Sep-20 Dec
Vineri - Sâmbătă

TIP CAMERĂ

Cazare + mic dejun

Single
Dublă
Garsonieră
Apartament
Single
Dublă
Garsonieră
Apartament

138,00
80,50
109,25
120,75
149,50
94,88
120,75
132,25

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare cu mic dejun, acces gratuit la sala de fitness, saună, jacuzzi,
internet wireless, parcare.
Servicii opţionale: Prânz sau cina (fișă cont) 44 Lei/zi/adult sau copil peste 12 ani și 22
Lei/zi/copil până în 12 ani
Taxa specială “ Salvamont, dezvoltare turistică și înfrumuseţare staţiune” se încasează
la recepţie în cuantum de 3,00 Lei/zi/turist.
Facilități copii cu 2 adulți:
- 1 sau 2 copii intre 0 - 7 ani – gratuitate cu mic dejun și fără pat suplimentar
- 1 copil intre 0 - 7 ani – 50% din valoarea unui loc cu mic dejun și cu pat suplimentar
DACĂ SE DOREŞTE
- 1 sau 2 copii intre 7 - 12 ani – 50% din valoarea unui loc cu mic dejun și UN pat suplimentar (chiar dacă sunt 2 copii)
- 1 sau 2 copii peste 12 ani – 70% din valoare unui loc cu mic dejun și UN pat suplimentar (chiar dacă sunt 2 copii)
- 1 copil 7 - 12 ani - 50% din valoarea unui loc și 1 copil peste 12 ani - 70% din valoare
unui loc cu mic dejun și UN pat suplimentar (chiar dacă sunt 2 copii)
Al 3 lea adult achită 70% din valoarea unui loc de cazare cu mic dejun și beneficieaza
de pat suplimentar.
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Prețuri recomandate în Lei/pachet/persoană (adult în cameră)
Cazare + alte servicii
PERIOADA

TIP CAMERĂ

Pachet 2
nopți

Pachet 3
nopți

Pachet 4
nopți

03 Feb-12 Feb
13 Feb-31 Mar

Dublă
Dublă

328,44
299,88

414,12
371,28

485,52
428,40

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: 2,3 sau 4 nopți cazare cu mic dejun bufet suedez, 1 cina tradiţionala pe
sejur, 1 prânz tradiţional pe sejur, acces la Spa (saună, jacuzzi, sala de fitness).
Taxa specială “ Salvamont, dezvoltare turistică și înfrumuseţare staţiune” se încasează
la recepţie în cuantum de 3,00 Lei/zi/turist.
Facilități copii cu 2 adulți:
- 1 sau 2 copii intre 0 - 7 ani – gratuitate cu mic dejun și fără pat suplimentar
- 1 copil intre 0 - 7 ani – 50% din valoarea unui loc cu mic dejun și cu pat suplimentar
DACĂ SE DOREŞTE
- 1 sau 2 copii intre 7 - 12 ani – 50% din valoarea unui loc cu mic dejun și UN pat suplimentar (chiar dacă sunt 2 copii)
- 1 sau 2 copii peste 12 ani – 70% din valoare unui loc cu mic dejun și UN pat suplimentar (chiar dacă sunt 2 copii)
- 1 copil 7 - 12 ani - 50% din valoarea unui loc și 1 copil peste 12 ani - 70% din valoare
unui loc cu mic dejun și UN pat suplimentar (chiar dacă sunt 2 copii)
Al 3 lea adult achită 70% din valoarea unui loc de cazare cu mic dejun și beneficieaza
de pat suplimentar.

PREDEAL, județul Brașov

HOTEL BULEVARD

carte. Barul dispune de un ambient
de excepţie, unde se poate savura o
gamă variată de cocktailuri, băuturi alcoolice și nonalcoolice, preparate din
cafea, ceaiuri, ciocolată caldă, totul
într-un ambient muzical plăcut.
Facilități copii: Camera de joacă pentru copii.
Fitness/Wellness/Sport: SPA - saună,

Hotelul Bulevard este poziționat întrun cadru montan unic, dominat de
priveliștea impunătoare a Munților
Bucegi, Piatra Mare și Postăvaru și de
aerul curat și proaspăt al muntelui.
Adresa: B-dul Mihail Sulescu nr. 129,
Predeal.
Dotări generale: restaurant - 66 de locuri, bar - 23 de locuri, terasă de vară,
parcare proprie, loc de joacă pentru
copii, internet, păstrare obiecte de
valoare, 2 săli de conferinţă - 20 locuri
fiecare
Săli de conferinţă: 2 - dispune de 40 de
locuri, internet wireless, flipchart, consumabile, ecran proiecţie, videoproiector, spaţii pentru pauzele de cafea.
Dotări camere: TV, minibar, seif, baie
cu duș, internet, uscător de păr - halate și papuci, telefon în cameră.
Număr total camere: 31 Single: 2 - dotate cu TV LCD, minibar, grup sanitar
propriu și cabină de duș cu hidromasaj,

telefon, seif, uscător de păr, mocheta,
acces internet. Duble: 21 - dotate cu
TV LCD, minibar, grup sanitar propriu și
cabină de duș cu hidromasaj, telefon,
seif, uscător de păr, mocheta, acces
internet. Apartamente: 8 - formate din
dormitor și living(canapea extensibilă)
și sunt dotate cu TV LCD, minibar, grup
sanitar propriu și cabină de duș cu hidromasaj, telefon, seif, uscător de păr,
mocheta, acces internet.. Unele apartamente au balcon.
Observații: Animalele de companie nu
sunt permise.
Servicii: Organizare de evenimente,
spălătorie, mic dejun în cameră, serviciu călcat/ spălat, aparat pentru
lustruit pantofi, room - service, plată
prin card.
Servicii masă: Se serveşte în restaurantul propriu unde se poate comanda
preparate culinare din bucătăria românească și internaţională în sistem a la

Prețuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
PERIOADA

TIP CAMERĂ

Cazare + mic dejun

01 Feb-15 Feb

Dublă în regim single
Dublă
Apartament

179,20
128,80
151,20

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare cu mic dejun, acces la jacuzzi, saună, salină, internet Wi-fi, parcare. Check-in începând cu orele 14:00 și check-out până la ora 12:00. Nu este permis
accesul cu animale de companie.
Taxa specială “Salvamont, dezvoltare turistică și înfrumuseţare staţiune” se încasează la
recepţie în cuantum de 3.00 Lei/zi/turist.
Servicii opţionale: prânz sau cină 44.00 Lei/noapte/persoană.
Facilități copii cu 1 adult:
- 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 și 1 copil 7-12 = tarif cameră dublă
- 1 copil 0-7 ani și 1 copil 12-18 ani = tarif cameră dublă
- 1 copil 7-12 ani și 1 copil 12-18 ani = tarif cameră dublă cu pat suplimentar 67.20 Lei/zi
- 2 copii 12-18 ani = tarif cameră dublă cu pat suplimentar 67.20 Lei/zi
Facilități copii cu 2 adulți:
- 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 suplimentar 33.60 Lei/zi
- 1 copil 7-12 ani achită 50.40 Lei/zi pentru pat suplimentar și mic dejun în cameră dublă
sau apartament, iar și 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 și mic dejun.
Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

masaj, jacuzzi,salina, cromoterapie
Atracţii turistice: Ascensiuni montane (Vf. Piatra Mare 1,843 m), Masivul
Postăvaru, Munții Bucegi cu Vf. Omu
(2,505 m), cascada Tamina, Peştera de Gheaţă, obiective istorice din
Brașov, Sinaia, Râşnov; Castelul Bran.

Prețuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
PERIOADA

TIP CAMERĂ

Cazare + mic dejun

16 Feb-01 Mar
01 Iul-31 Aug
Duminică - Joi

Dublă în regim single
Dublă
Apartament
Dublă în regim single
Dublă
Apartament
Dublă în regim single
Dublă
Apartament
Dublă în regim single
Dublă
Apartament
Dublă în regim single
Dublă
Apartament
Dublă în regim single
Dublă
Apartament

156,80
112,00
140,00
179,20
128,80
151,20
123,20
86,80
106,40
145,60
100,80
117,60
145,60
98,00
128,80
168,00
112,00
145,60

16 Feb-01 Mar
01 Iul-31 Aug
Vineri - Sâmbătă
02 Mar-30 Iun
Duminică - Joi
02 Mar-30 Iun
Vineri - Sâmbătă
01 Sep-22 Dec
Duminică - Joi
01 Sep-22 Dec
Vineri - Sâmbătă

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare cu mic dejun, acces la jacuzzi, saună, salină, internet WI-FI,
parcare. Check-in începând cu orele 14:00 și check-out până la ora 12:00. Nu este permis
accesul cu animale de companie.
Taxa specială “ Salvamont, dezvoltare turistică și înfrumuseţare staţiune” se încasează
la recepţie în cuantum de 3,00 Lei/zi/turist.
Servicii opţionale: prânz sau cină 44,00 Lei/noapte/persoană.
Facilități copii cu 1 adult:
- 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 și 1 copil 7 - 12 = tarif cameră dublă
- 1 copil 0 - 7 ani și 1 copil 12 - 18 ani = tarif cameră dublă
- 1 copil 7 - 12 ani și 1 copil 12 - 18 ani = tarif cameră dublă cu pat suplimentar 67,20 Lei/zi
- 2 copii 12 - 18 ani = tarif cameră dublă cu pat suplimentar 67,20 Lei/zi
Facilități copii cu 2 adulți:
- 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 suplimentar 33,60 Lei/zi
- 1 copil 7 - 12 ani achită 50,40 Lei/zi pentru pat suplimentar și mic dejun în cameră
dublă sau apartament, iar și 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 și mic dejun.
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Vacanță la munte

Seară grecească

Prețuri recomandate în Lei/pachet/persoană (adult în cameră)

Preţuri recomandate în Lei/pachet/persoană (adult în cameră)

Cazare + mic dejun
PERIOADA

16 Feb-01 Mar
01 Iul-31 Aug

02 Mar-30 Iun

01 Sep-22 Dec

TIP CAMERĂ
Dublă în regim single
Dublă
Apartament
Dublă în regim single
Dublă
Apartament
Dublă în regim single
Dublă
Apartament

Pachet
5 nopți
784,00
560,00
700,00
616,00
434,00
532,00
728,00
490,00
644,00

Pachet
6 nopți
907,20
655,20
823,20
705,60
504,00
621,60
840,00
571,20
756,00

Pachet
7 nopți
1019,20
744,80
940,80
784,00
568,40
705,60
940,80
646,80
862,40

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: 5, 6 sau 7 nopți cazare cu mic dejun, acces la jacuzzi, saună, salină,
internet WI-FI, parcare. Check-in începând cu orele 14:00 și check-out până la ora 12:00.
Nu este permis accesul cu animale de companie.
Taxa specială “Salvamont, dezvoltare turistică și înfrumuseţare staţiune” se încasează la
recepţie în cuantum de 3,00 Lei/zi/turist.
Servicii opţionale: prânz sau cină 44,00 Lei/noapte/persoană.
Facilități copii cu 1 adult:
- 1 copil 0 - 7 ani = tarif cameră dublă
- 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 și 1 copil 7 - 12 = tarif cameră dublă
- 1 copil 0 - 7 ani și 1 copil 12 - 18 ani = tarif cameră dublă
- 1 copil 7 - 12 ani și 1 copil 12 - 18 ani = tarif cameră dublă cu pat suplimentar 67,20
Lei/zi
- 2 copii 12 - 18 ani = tarif cameră dublă cu pat suplimentar 67,20 Lei/zi
Facilități copii cu 2 adulți:
- 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 suplimentar 33,60 Lei/zi
- 1 copil 7 - 12 ani achită 50,40 Lei/zi pentru pat suplimentar și mic dejun în cameră
dublă sau apartament, iar și 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 și mic dejun.

Seară românească
Preţuri recomandate în Lei/pachet/persoană (adult în cameră)
DATA DE
INTRARE

TIP CAMERĂ

Cazare + alte servicii
Pachet 2 nopți

30 Martie
20 Aprilie

Dublă

308,93

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: 2 nopți cazare, Duminica - mic dejun (bufet suedez), Sâmbăta - Brunch,
Sâmbătă seara - bufet suedez (cină festivă cu preparate tradiţionale), show Live, muzica,
dansuri folclorice la foc de tabără, cabaret, tombola, gustare tradiţională, vin fiert, acces
gratuit la salina, saună, jacuzzi. Check-in începând cu orele 14:00 și check-out până la
ora 12:00. Taxa specială “Salvamont, dezvoltare turistică și înfrumuseţare staţiune” se
încasează la recepţie în cuantum de 3,00 Lei/zi/turist. Nu este permis accesul cu animale de companie.
Servicii opţionale: prânz sau cină 44,00 Lei/zi/ persoană.
Facilități copii cu 2 adulți:
- 1 copil 0 - 7 ani beneficiază de gratuitate pachet, dacă nu solicită pat suplimentar.
Opţional pat suplimentar 33,60 Lei/zi; al doilea copil 0 - 7 ani achită 52,36 Lei/zi pentru
pat suplimentar și mesele din pachet
- între 7 - 12 ani achită 133,28 Lei/zi pentru pat suplimentar și mesele din pachet sau
104,72 Lei/zi doar pentru mesele din pachet
- peste 12 ani achită 161,84 Lei/zi pentru pat suplimentar și mesele din pachet.
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DATA DE
INTRARE

TIP CAMERĂ

Cazare + alte servicii
Pachet 2 nopți

18 Mai

Dublă

332,73

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: 2 nopți cazare, mic dejun bufet suedez (Sâmbătă dimineaţa), Sâmbătă
seară: seara grecească (preparate greceşti, bufet suedez), open bar, muzica live, dansuri greceşti și internaţionale; Duminica - brunch; acces gratuit la saună, salina, jacuzzi.
Check-in începând cu orele 14:00 și check-out până la ora 14:00. Taxa specială “Salvamont, dezvoltare turistică și înfrumuseţare staţiune” se încasează la recepţie în cuantum
de 3,00 Lei/zi/turist. Nu este permis accesul cu animale de companie.
Servicii opţionale: prânz sau cină 44,00 Lei/zi/ persoană.
Facilități copii cu 2 adulți:
- 1 copil 0 - 7 ani beneficiază de gratuitate pachet, dacă nu solicită pat suplimentar.
Opţional pat suplimentar 33,60 Lei/zi; al doilea copil 0 - 7 ani achită 52,36 Lei/zi pentru
pat suplimentar și mesele din pachet
- între 7 - 12 ani achită 133,28 Lei/zi pentru pat suplimentar și mesele din pachet sau
104,72 Lei/zi doar pentru mesele din pachet
- peste 12 ani achită 161,84 Lei/zi pentru pat suplimentar și mesele din pachet

Seară italienească
Preţuri recomandate în Lei/pachet/persoană (adult în cameră)
DATA DE
INTRARE

TIP CAMERĂ

Cazare + alte servicii
Pachet 2 nopți

16 Martie
13 Aprilie

Dublă

308,93

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: 2 nopți cazare, 1 mic dejun bufet suedez, 1 brunch bufet suedez, 1
cina bufet suedez, pachet băuturi (500 ml/persoană/vin, 50 ml/persoană whisky, vodka,
lichior, crema whisky, sucuri gama Pepsi), muzică internaţională și italiană, dansuri internaţionale, tombola, acces gratuit la salina, saună, jacuzzi. Invitat special: ENRICO DI
CALABRIA. Check-in începând cu orele 14:00 și check-out până la ora 12:00. Taxa specială “Salvamont, dezvoltare turistică și înfrumuseţare staţiune” se încasează la recepţie în
cuantum de 3,00 Lei/zi/turist. Nu este permis accesul cu animale de companie.
Servicii opţionale: prânz sau cină 44,00 Lei/zi/ persoană.
Facilități copii cu 2 adulți:
- 1 copil 0 - 7 ani beneficiază de gratuitate pachet, dacă nu solicită pat suplimentar.
Opţional pat suplimentar 33,60 Lei/zi; al doilea copil 0 - 7 ani achită 52,36 Lei/zi pentru
pat suplimentar și mesele din pachet
- între 7 - 12 ani achită 133,28 Lei/zi pentru pat suplimentar și mesele din pachet sau
104,72 Lei/zi doar pentru mesele din pachet
- peste 12 ani achită 161,84 Lei/zi pentru pat suplimentar și mesele din pachet

PREDEAL, județul Brașov

HOTEL CARMEN

Prețuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
PERIOADA
Descriere: Hotel CARMEN este un
hotel nou, deschis în luna Decembrie
2016 și îşi aşteaptă clienţii într-o atmosferă unică și cochetă. Este situat
vis-a-vis de gara oraşului. Localizat
în inima staţiunii Predeal, un resort
de munte și ski, Hotel CARMEN este
destinaţia ideală pentru recreere,
pentru întâlniri de afaceri sau pentru
evenimente private. Oferta hotelului
conţine o listă de servicii de ultimă
oră în domeniul turismului, iar oaspeţii hotelului vor beneficia de cazare, centru de conferinţe/evenimente,
restaurant, un elegant centru SPA cu
piscină, coffee lounge în lobby, centru
de divertisment, toate având un personal dedicat și pasionat.
Dotări generale: restaurant - terasă,
salon de mic dejun, zona recepţie,
recepţie non - stop, bar, camere pentru persoane cu dizabilităţi, facilități
pentru persoane cu dizabilităţi, lift;
sistem central de încălzire, depozitare bagaje, loc de joacă pentru copii,
seif la recepţie, plată prin card., parcare proprie - gratuită în limita locurilor disponibile, internet, păstrare
obiecte de valoare. Săli de conferinţă:
2 - Sala de conferinţe cu capacitate
de până la 200 de locuri, dispune
de lumină naturală, spaţii special
amenajate pentru pauzele de cafea.
Dotări: videoproiector, ecran de proiecţie, sistem de sonorizare, microfon
fix și wireless, flipchart și markere,
internet wireless. Sala evenimente cu
capacitate de 240 locuri, dispune de
lumină naturală, spaţii special amenajate pentru pauzele de cafea, ring
de dans. Dotări: videoproiector, ecran
de proiecţie, sistem de sonorizare,
microfon fix și wireless, flipchart și
markere, internet wireless.
Dotări camere: TV LED diagonală 82
cm, minibar cu produse, seif, baie cu
duș, papuci și halat de baie, balcon,
internet, uscător de păr.
Număr total camere: 58 Single: 2 camere single 3* (20 mp, dimensiune

pat 90/200 cm), Duble: 46 - 26 camere duble twin 4* (34 mp, dimensiune
pat 180/200 cm), 15 camere duble
matrimoniale 4* (24 mp, dimensiune
pat 180/200 cm), 5 camere duble 3*
(20 mp, dimensiune pat 1600/200
cm); Apartamente: 10 - 7 apartamente 4* (53 mp, 1 dormitor pat matrimonial 180/200 cm și 1 living canapea
extensibilă, separate prin uşă), 1
apartament 3* (43 mp, 1 dormitor pat
matrimonial 180/200 cm și 1 living
canapea extensibilă, separate prin
uşă), 2 duplexuri 4* (51 mp, și are 2
camere: 1 dormitor pat matrimonial
și 1 living canapea extensibilă) dispuse pe 2 nivele (scară interioară) cu
1 baie cu acces din dormitorul matrimonial și 1 baie cu WC și chiuvetă, cu
acces din living. Nu se acceptă animale de companie. Fumatul nu este
permis în spaţiile hotelului.
Servicii și facilități: Transfer aeroport, facilități organizare evenimente
festive, mic dejun în cameră, aparat
pentru lustruit pantofi, room service.
Servicii masă: se acordă în restaurantul propriu, capacitate 110 locuri.
Micul dejun în sistem bufet suedez,
prânzul și cina în sistem a-la-carte.
Fitness/Wellness/Sport:
piscină
acoperită, SPA - saună, sală fitness,
salon de masaj și ultraviolete, jacuzzi.
Distracţie: sală de jocuri, bowling.
Atracţii turistice: ascensiuni montane (Vf. Piatra Mare 1,843 m), Masivul
Postăvaru, Munții Bucegi cu Vf. Omu
(2,505 m), cascada Tamina, Peştera de Gheaţă obiective istorice din
Brașov, Sinaia, Râşnov; Castelul Bran.

Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

02 Ian-28 Feb
27 Apr-30 Apr
15 Iun-09 Sep
30 Nov-20 Dec

01 Mar-26 Apr
01 Mai-14 Iun
10 Sep-29 Nov

TIP CAMERĂ

Cazare + mic dejun

Dublă 3*
Dublă în regim single 3*
Dublă 4*
Dublă în regim single 4*
Apartament 3*
Apartament 4*
Duplex 4*
Dublă 3*
Dublă în regim single 3*
Camera Dublă 4*
Dublă în regim single 4*
Apartament 3*
Apartament 4*
Duplex 4*

140,00
218,40
184,80
296,80
201,60
235,20
224,00
123,20
190,40
156,80
246,40
201,60
235,20
224,00

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare cu mic dejun bufet suedez, acces gratuit la centrul Spa (piscină
interioară cu apa încălzită, jacuzzi, saună, sala fitness), acces gratuit internet WI-FI, parcare gratuită în limita locurilor disponibile.
Nu este permis accesul cu animale de companie. Nu este permis fumatul în spaţiile
hotelului.
Cazarea începe la ora 14:00 și se termină la ora 12:00 în ziua plecării.
Taxa specială “Salvamont, dezvoltare turistică și înfrumuseţare staţiune” se încasează la
recepţie în cuantum de 3,00 Lei/zi/turist.
Servicii opţionale de masă (fișă cont):
Dejun sau cina: 55,00 Lei/zi/adult și copil peste 14 ani și 27,50 Lei/zi/copil până în 14 ani
Facilități copii cu 1 adult:
- 1 copil 0 - 7 ani – tarif cameră single
- 2 copii 0 - 7 ani – tarif cameră dublă matrimonială sau twin, apartament, duplex
- 1 copil 7 - 14 ani – tarif cameră dublă matrimonială sau twin, apartament, duplex
- 2 copii 7 - 14 ani – tarif cameră dublă matrimonială sau twin, apartament, duplex și al
doilea copil achită mic dejun 39,20 Lei/zi
- 1 copil 14 - 18 ani – tarif cameră dublă matrimonială sau twin, apartament, duplex
- 2 copii 14 - 18 ani – cazare în cameră dublă twin cu pat suplimentar. Dacă se doreşte
cazare în apartament sau duplex, al doilea copil achită mic dejun 39,20 Lei/zi
- 1 copil 0 - 7 ani și 1 copil 7 - 14 ani – tarif cameră dublă matrimonială sau twin, apartament, duplex
- 1 copil 0 - 7 ani și 1 copil 14 - 18 ani - tarif cameră dublă matrimonială sau twin, apartament, duplex
- 1 copil 7 - 14 ani și 1 copil 14 - 18 ani – tarif cameră dublă matrimonială sau twin,
apartament, duplex și se mai achită doar un mic dejun 39,20 Lei/zi
Facilități copii cu 2 adulți:
- 1 sau 2 copii intre 0 - 7 ani – gratuitate la cazare cu mic dejun, fără pat suplimentar
în cameră dublă matrimonială sau twin, apartament, duplex; opţional pat suplimentar
61,60 Lei/zi doar în cameră dublă twin 4*
- 1 sau 2 copii între 7 - 14 ani – gratuitate la cazare, fără pat suplimentar în cameră
dublă matrimonială sau twin, apartament, duplex, dar achită micul dejun 39,20 Lei/zi/
copil; Opţional pat suplimentar cu mic dejun 100,80 Lei/zi doar în cameră dublă twin 4*
- 1 copil intre 14 - 18 ani – achită pat suplimentar cu mic dejun 100,80 Lei/zi iar cazarea
se face în cameră dublă twin 4*; Dacă se doreşte cazare în apartament sau duplex achită
doar mic dejun 39,20 Lei/zi
- 2 copii intre 14 - 18 ani – achită fiecare mic dejun 39,20 Lei/zi în apartament sau duplex
Al treilea și al patrulea adult achită mic dejun 39,20 Lei/zi în apartament sau duplex.
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PREDEAL, județul Brașov

HOTEL CARPAȚI

ne prin cablu, telefon fix și o baie care
include cabină de duș, uscător de păr.
Observații: check-in începând cu
orele 14:00; check-out până la orele
14:00.
Servicii: Hotelul Carpaţi oferă un

serviciu de recepţie de 24 de ore pe
zi și două săli pentru organizarea de
conferinţe și evenimente.
Fitness/Wellness/Sport:
piscină
acoperită, SPA, sală fitness

Prețuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)

Dotări generale: restaurant - 200
de locuri, parcare proprie - 50 de locuri, acces persoane cu dizabilităţi,
internet - WI-FI, bar recepţie, lobby
bar, wellness bar, crama. Săli de conferinţă: 2 - Sala mare de conferință
(maxim 140 locuri) – dotări: ecran de
proiecție, videoproiector, sistem sonorizare, flipchart, internet wireless;
sala mică de conferință (maxim 20
locuri) – dotări: ecran de proiecție,
videoproiector, sistem sonorizare,

****

flipchart, internet wireless.
Dotări camere: minibar, seif, baie cu
duș, balcon, uscător de păr, telefon,
internet WI-FI.
Număr total camere: 93, Duble: 85
clasificate 3 * Garsoniere: 3 Clasificate la 3 *cu 1 pat matrimonial și canapea extensibilă Apartamente: 5 clasificate la 4* cu două camere cu 1 pat
matrimonial și în celălalt dormitor un
colţar extensibil. Fiecare cameră este
dotată cu minibar, LED TV și televiziu-

PERIOADA

TIP CAMERĂ

Cazare

Cazare +
mic dejun

03 Ian-20 Dec

Dublă 3*
Single 3*
Garsonieră 3*
Suită 4*

106,40
173,60
159,60
159,60

134,40
201,60
187,60
187,60

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare sau cazare cu mic dejun (25,00 Lei/noapte/persoană). Cazarea
începe la ora 14:00 și se termină la ora 12:00. Taxa specială “Salvamont, dezvoltare turistică și înfrumuseţare staţiune” se încasează la recepţie în cuantum de 3,00 Lei/zi/turist.
Servicii opţionale:
- Masa fișă cont prânz sau cină - 60,50 Lei/zi/adult și copil peste 14 ani și 30,25 Lei/zi
copil 0 - 14 ani.
- Accesul în centrul SPA (piscina, saună umedă/uscată, jacuzzi, sala fitnesss): 11,00
Lei/noapte/persoană și se face cu echipament propriu (halat, prosop, papuci - exclus de
stradă) sau se poate închiria contra-cost de la recepţia SPA.
Facilități copii cu 1 adult:
- 1 sau 2 copii 0 - 6 ani beneficiază de gratuitate la cazare (fără mic dejun) în camera
single și achită mic dejun 28,00 Lei/zi
- 1 copil 6 - 14 ani achită micul dejun în valoare de 28,00 Lei/zi/în camera single
- 2 copii 6 - 14 ani sau 1 copil peste 14 ani sau 1 copil 0 - 6 și un copil peste 14 ani - tarif
adult în cameră dublă
- 2 copii peste 14 ani sau 1 copil 6 - 14 ani și 1 copil peste 14 ani achită un mic dejun
28,00 Lei/zi în cameră dublă
Facilități copii cu 2 adulți:
- 1 sau 2 copii 0 - 6 ani beneficiază de gratuitate la cazare (fără mic dejun) și achită mic
dejun 28,00 Lei/zi
- 1 sau 2 copii 6 - 14 ani achită micul dejun în valoare de 28,00 Lei/zi
- copiii cu vârste peste 14 ani vor plăti 50% din valoarea unui loc de cazare și micul dejun
în suită și garsonieră.

PREDEAL, județul Brașov

HOTEL ORIZONT

Adresă: Predeal, str. 3 Brazi nr. 6, jud.
Brașov.
Hotelul Orizont revine în atenţia dumneavoastră cu o nouă înfăţişare demnă de renumele cu vechime pe piaţa
românească. Hotelul va propune 139
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de camere clasificate la 4 stele, SPA,
Centru de conferinţe ORIZONT FORUM, un restaurant cu specific internaţional, nu mai puţin de 4 baruri cu
o arhitectură deosebită și nu în ultimul
rând CIGAR CLUB.

Dotări generale: restaurant 220 locuri, sala de mic dejun, Sky Lounge,
Lounge Bar, Cigar Club, Natura Bar,
parcare proprie gratuită, internet wireless & broadband, păstrare obiecte
de valoare 3 săli de conferinţă - 2 săli
de 30 locuri și una de 100 locuri. În
completare ORIZONT FORUM vă oferă
și un Business Center modern, servicii
de secretariat (internet, fax, copiator,
tipărire) și nu în ultimul rând personal
de specialitate.
Dotări camere: aer condiţionat, TV,
baie cu duș, internet, telefon.

Număr total camere: 139, din care 16
single, 116 duble dintre care 96 camere duble standard și 20 camere duble
executive, 7 apartamente dintre care
4 apartamente standard și 3 apartamente executive.
Servicii masă: se acordă în restaurantul propriu.
Fitness/Wellness/Sport: piscină acoperită, SPA, sală fitness, jacuzzi, saună
uscată, saună umedă, saună cu infraroşu, masaj, împachetări - 5 tipuri, tratamente de înfrumuseţare corporală și
facială cu produse premium.

PERIOADA
14 Ian - 10 Feb
28 Apr - 30 Iun
01 Sep - 22 Dec

11 Feb - 27 Apr

01 Iul - 31 Aug

***

TIP CAMERĂ

Cazare + mic dejun

Single
Dublă
Dublă executive
Apartament
Apartament executive
Single
Dublă
Dublă executive
Apartament
Apartament executive
Single
Dublă
Dublă executive
Apartament
Apartament executive

303,60
166,98
197,34
242,88
683,10
293,48
156,86
177,10
207,46
683,10
313,72
177,10
217,58
278,30
683,10

PREDEAL, județul Brașov

PENSIUNEA TOLEDO

onal chinezesc); refelexoterapie.
Distracţie: organizare excursii, dru-

meţii montane, plimbări cu snowmobil, ATV sau sanie (contra cost).

Prețuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
PERIOADA

Pensiunea este situată la intrarea în
stațiunea Predeal, dinspre Brașov,
lângă Hotel Rozmarin.
Adresa: Predeal, str. Vlădet nr. 3, cod
505300, jud. Brașov.
Dotări generale: restaurant de 40 de
locuri decorat în stil spaniol, parcare
proprie, loc de joacă pentru copii, leagăn și balansoar, păstrare obiecte de
valoare, bar, terasă,o sală de conferinţe cu capacitate de 30 locuri.
Dotări camere: TV, minibar, baie cu
duș, balcon sau terasă, internet, uscător de păr.
Număr total camere: 11 din care
8 duble - 5 camere duble standard
(4 camere cu pat matrimonial și 1
camera cu paturi twin) și 3 camere
duble de lux (pat matrimonial și canapea extensibilă), 3 apartamente
- 1 apartament standard cu pat matrimonial și canapea extensibilă, 1
apartament lux cu pat matrimonial și
2 canapele extensibile, 1 apartament
la mansardă cu 2 paturi matrimoniale
și canapea neextensibilă. ACCESUL

ÎN APARTAMENTUL DE LA MANSARDĂ ESTE MAI DIFICIL PENTRU CĂ SE
FACE PE O SCARĂ SPIRALATĂ și nu
este recomandat familiilor cu copii
mici.
Servicii masă: se acordă în unitatea
restaurant Toledo 3 stele în sistem
meniu fix.
Fitness/Wellness/Sport: SPA, saună.
Tratament: hidro și aero masaj;
masaj subacvatic; saună infraroşu
și saună finlandeză; detoxifierea
organismului prin dexos - spa; electrostimulare pentru slăbire și tonifiere, drenaj limfatic; electrostimulare
sportivă și recuperare; presopunctură și limfodrenaj; împachetări în ciocolată pt tonifiere,vergeturi și celulită;
împachetări în argila albastră pt. detoxifiere, slăbire și antireumatismala;
împachetări cu alge marine pt. slăbire, detoxifiere și afecţiuni multiple
ale pielii; masaj de relaxare; masaj cu
pietre vulcanice,masaj cu ventuze cu
lipoabsortie neinvaziv (masaj tradiţi-

Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

TIP CAMERĂ

Dublă
Dublă DELUX pentru 2 persoane
Dublă DELUX pentru 3 persoane
Apartament pentru 2 persoane
Apartament pentru 3 persoane
03 Ian-28 Feb
Apartament mansardă pentru 2 persoane
Apartament mansardă pentru 3 sau 4
persoane
Apartament DELUX pentru 2 persoane
Apartament DELUX pentru 3 sau 4
persoane
Dublă
Dublă DELUX pentru 2 persoane
Dublă DELUX pentru 3 persoane
Apartament pentru 2 persoane
Apartament pentru 3 persoane
01 Mar-15
Apartament mansardă pentru 2 persoane
Dec
Apartament mansardă pentru 3 sau 4
persoane
Apartament DELUX pentru 2 persoane
Apartament DELUX pentru 3 sau 4
persoane

60,00
72,50
65,25
77,50
69,75
72,50

Cazare
+ mic
dejun
80,00
92,50
83,25
97,50
87,75
92,50

65,25

83,25

87,50

107,50

78,75

96,75

55,00
67,50
60,75
72,50
65,25
67,50

75,00
87,50
78,75
92,50
83,25
87,50

60,75

78,75

82,50

102,50

74,25

92,25

Cazare

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare, cazare cu mic dejun meniu fix.
Facilități copii cu 2 adulți:
- 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
La recepţie se încasează TAXA SPECIALĂ „SALVAMONT, DEZVOLTARE TURISTICĂ ŞI ÎNFRUMUSEŢARE STAŢIUNE„, în cuantum de 3 Lei/zi/turist.

47

BALNEO MONTAN & DELTA DUNĂRII 2018

Prețuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare cu mic dejun, acces la SPA Orizont (piscina, saună, sala de fitness, jacuzzi), acces nelimitat gratuit la internet WI-FI, acces gratuit la Billiard Room,
acces gratuit la Locul de joacă pentru copii - interior, parcare gratuită și supravegheată.
Cazarea începe la ora 14:00, iar eliberarea camerelor până la ora 12:00.
Taxa specială “ Salvamont, dezvoltare turistică și înfrumuseţare staţiune” se încasează
la recepţie în cuantum de 3,00 Lei/zi/turist.
Servicii opţionale: prânz sau cină 55,00 Lei/zi/adult sau copil peste 12 ani și 27,50 Lei/
zi/copil sub 12 ani
Facilități copii cu 1 adult:
În cameră single:
- 1 sau 2 copii 0 - 6 ani gratuit
- 1 copil 0 - 6 ani gratuit și 1 copil 6 - 12 ani gratuit
În cameră dublă:
- 1 copil 0 - 6 ani - gratuitate și 1 copil 12 - 18 ani - tarif adult
- 1 copil 6 - 12 ani - gratuitate și 1 copil 12 - 18 ani - tarif adult
- 2 copii 6 - 12 ani - 1 copil gratuitate și al doilea copil - tarif adult
- 1 copil 12 - 18 ani - tarif adult
- 2 copii 12 - 18 ani - 1 copil achită pat suplimentar cu mic dejun 80,96 Lei/zi și al doilea
copil - tarif adult
Facilități copii cu 2 adulți:
- 0 - 6 ani gratuitate la cazare și mic dejun cu sau fără pat suplimentar
- 6 - 12 ani gratuitate la cazare și micul dejun cu sau fără pat suplimentar
- 12 - 18 ani achită 80,96 Lei/zi pentru pat suplimentar și mic dejun.

BALNEO MONTAN & DELTA DUNĂRII 2018
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POIANA BRAȘOV, județul Brașov

COMPLEX MONTERAI

uscător de păr.
Apartamentele sunt cu unu până la
trei dormitoare și au paturi matrimoniale și canapele extensibile, fotolii,
unele au și birou, baie cu cabină de
duș sau jacuzzi și uscător de păr.
Vile: 12 - Complexul Monterai dispune de 12 vile cu amenajări de înaltă
calitate și decoraţiuni rafinate pentru
o vacanţa perfectă. Fiecare vilă dispune de spaţiu verde, terasă la parter

și balcoane la etaje, oferind privelişte
asupra Poienii Mici.
Servicii masă: se acordă în restaurantul propriu, în regim a-la-carte;
capacitate 60 de persoane.
Fitness/Wellness/Sport: SPA - saună, sală fitness.
Atracţii turistice: Castelul Bran, Castelul Peleş, Cetatea Râşnov, Biserica
Neagră.

Prețuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
PERIOADA
03 Ian - 28 Feb

01 Mar - 26 Apr

27 Apr - 30 Iun
Adresă: Strada Poiana Soarelui, Nr.
2, Poiana Brașov, Jud. Brașov. Complexul Monterai vă oferă cazare în
doisprezece vile ce se remarcă prin
amenajările de înaltă calitate și decoraţiuni deosebit de rafinate pentru
a întregi visul vacanţei perfecte. Evadaţi din tumultul vieţii cotidiene într-o
oază de relaxare, odihnă, și totodată
un loc de petrecere a timpului liber
împreună cu familia sau prietenii.
Dotări generale: restaurant, parcare
proprie - gratuită, în limita locurilor
disponibile, internet - WI-FI, terasă,
zona recepţie, bar. Săli de conferinţă:
1 - capacitate de până la 160 de persoane. Este dotată cu flipchart, ecran
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de proiecție și retroproiector, pupitre
individuale și pupitru pentru orator, 5
LCD - uri în serie, DVD, acces gratuit la
internet wireless și acces la terasa cu
panoramă asupra Poienii Mici.
Dotări camere: toate camerele sunt
dotate cu mobilier de cea mai bună
calitate precum și fotolii/canapele
din piele, TV/LCD și frigider - minibar,
băile au cabină de duș sau jacuzzi și
uscător de păr.
Garsonierele sunt cu un pat dublu și
una sau două canapele extensibile,
baie cu cabină de duș sau jacuzzi și
uscător de păr. Junior suite sunt cu
2 paturi matrimoniale, canapea extensibile, fotolii și baie cu jacuzzi și

01 Iul - 30 Sep

TIP CAMERĂ

Cazare

Cazare +
mic dejun

Dublă
Junior Suite
Apartament
Dublă
Junior Suite
Apartament
Dublă
Junior Suite
Apartament
Dublă
Junior Suite
Apartament

123,75
163,35
198,00
113,85
148,50
198,00
138,60
163,35
212,85
163,35
183,15
227,70

148,50
188,10
222,75
128,70
138,60
188,10
148,50
173,25
222,75
173,25
198,00
242,55

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare sau cazare cu mic dejun. Ziua de cazare începe la ora 15,00 și se
încheie la ora 12:00 a zilei următoare. Taxa de salvamont se achită la recepţie.
Servicii opţionale: prânz sau cină 55 Lei/zi/adult și copil peste 6 ani și 27,50 Lei/zi/
copil sub 6 ani
Facilități copii cu 1 adult:
- 1 sau 2 copii intre 0 - 6 ani cazare în cameră dublă
- 1 sau 2 copii intre 6 - 12 ani - cazare cameră dublă, iar al doilea copil achită 50% din
tariful de adult cu pat suplimentar
- copil peste 12 ani achită tariful de adult
Facilități copii cu 2 adulți:
- 1 sau 2 copii intre 0 - 6 ani au gratuitate la cazare și mic dejun, fără acordare de pat
suplimentar; opţional achită 50% din tariful de adult cu pat suplimentar
- 1 sau 2 copii intre 6 - 12 ani achită 50% din tariful de adult cu pat suplimentar
- peste 12 ani achită integral tariful de adult.

POIANA BRAȘOV, județul Brașov

HOTEL ALPIN/APARTHOTEL ALPIN/ALPIN CASA

Dotări generale: restaurant Toşca 200
locuri și decorat în stil clasic, A Propos,
Forest Lounge, parcare proprie, acces
persoane cu dizabilităţi, loc de joacă
pentru copii - in interiorul hotelului și
în grădină, internet,terasă exterioară,
magazin, garderoba schi, club bar,
schimb valutar, concert de pian zilnic
în Athrium Lounge, Hotel Alpin vă aşteaptă cu 41 de spaţii special amenajate pentru acomodarea optimă a unui
număr cuprins între 10 și 500 de persoane (aranjament teatru). Toate sălile de conferinţe pun la dispoziţie Internet gratuit prin cablu și wireless. Sălile
au fost gândite și 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 și WI-FI, uscător de păr, telefon
internaţional, mobilier din lemn masiv.
Apartamentele executive dotate cu televizor/plasmă, telefon cu conexiune
internaţională, minibar, internet prin
cablu și WI-FI, terase, grupuri sanitare cu cadă și uscător de păr; toate cu
două dormitoare (unul cu două paturi
și unul cu pat dublu), fiecare cu grup
sanitar propriu, unul cu cadă jacuzzi,
celalat cu duș, living și terasă commune, pot fi utilizate în următoarea structură: regim family (maxim 4 pers în 2
dormitoare individuale, fiecare cu baie
și vestibul propriu, cu living, mini-bucătărie și terase comune); junior (1 dormitor cu baie proprie, living și terasă);
2 camere single sau duble, complet

separate, fiecare cu baie și vestibul
propriu, cu un living și terasă comune.
Număr total camere: 254 din care
140 duble, 141 apartamente dintre
care 114 sunt apartamente executive
compuse din living și dormitor.
Servicii: spălătorie, călcătorie, închiriere material schi (contra cost), room
service. Grădiniţă gratuită.
Servicii masă: se serveşte în cadrul
celor trei restaurante: Toşca, A Propos
și Forest Lounge astfel: micul dejun în
sistem bufet, restul meselor în sistem
fișă cont a la carte.
Facilități copii: grădiniţa cu personal
calificat - gratuit pentru clienţii cazaţi
în hotel.
Fitness/Wellness/Sport:
piscină
acoperită - semi-olimpică, SPA - Centrul Spa Vitarium, sală fitness, saună,
saloane de masaj, reflexoterapie, hidromasaj și aqua experience. Centrul
Spa Vitarium te invită să descoperi în
cadrul Hotel Alpin Poiana Brașov****
locul perfect pentru ritualuri de relaxare care să-ţi răsfeţe simţurile și să te
reconforteze.
Tratament: YASHI DÔME permite elimi-

narea până la 600 de kilocalorii (în unele
cazuri mai mult). Cercetările au demonstrat că celulele corpului nostru sunt
receptive la undele infraroşii eşalonate
intre 4 - 25 micrometri.Undele infraroşii
lungi organice B - Carbon ale IYASHI
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). - purificarea, regenerarea și 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 ajuta la energizarea, revigorarea
să și contribuie la reinstalarea stării de
bine. Hotel Alpin deţine primul aparat
de acest gen din România!
Distracţie: Club Alpin, jocuri, proiecţie
film.

Prețuri recomandate în Euro/noapte/persoană (adult în cameră)
Cazare + mic dejun
PERIOADA

03 Ian - 28 Feb
01 Aug - 31 Aug
Duminică - Joi

03 Ian - 28 Feb
01 Aug - 31 Aug
Vineri - Sâmbătă

TIP CAMERĂ
Single
Dublă
Apartament 4 pers
Apartament 3 pers
Apartament 2 pers
Single CASA ALPIN
Dublă CASA ALPIN
Apartament single CASA ALPIN
Apartament 2 pers CASA ALPIN
Single
Dublă
Apartament 4 pers
Apartament 3 pers
Apartament 2 pers
Single CASA ALPIN
Dublă CASA ALPIN
Apartament single CASA ALPIN
Apartament 2 pers CASA ALPIN

Sejur
1 - 2 nopți
91,84
48,72
52,64
68,32
99,68
75,04
40,32
137,76
71,68
107,52
56,56
61,04
79,52
116,48
87,36
46,48
161,28
83,44

Sejur 3 - 4 nopți Sejur 3 - 4 nopți Sejur minim 5 nopți Sejur minim 5 nopți
Rambursabil
Nerambursabil
Rambursabil
Nerambursabil
87,36
82,88
80,64
78,40
46,48
44,24
43,12
42,00
49,84
47,88
46,48
45,08
64,59
61,97
60,11
58,24
94,08
90,16
87,36
84,56
70,56
67,20
66,08
63,84
38,08
36,40
35,84
34,72
129,92
124,32
119,84
116,48
67,76
64,96
62,72
61,04
101,92
98,56
95,20
90,72
53,76
52,08
50,40
48,16
57,68
55,44
54,32
52,08
75,04
72,05
70,56
67,57
109,76
105,28
103,04
98,56
82,88
79,52
77,28
73,92
44,24
42,56
41,44
39,76
151,20
145,60
142,24
135,52
78,40
75,60
73,92
70,56

Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)
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Prețuri recomandate în Euro/noapte/persoană (adult în cameră)
Cazare + mic dejun
PERIOADA

01 Mar - 31 Mar
01 Sep - 30 Sep
01 Dec - 20 Dec
Duminică - Joi

01 Mar - 31 Mar
01 Sep - 30 Sep
01 Dec - 20 Dec
Vineri - Sâmbătă

01 Apr - 31 Iul
01 Oct - 30 Nov
Duminică - Joi

01 Apr - 31 Iul
01 Oct - 30 Nov
Vineri - Sâmbătă

TIP CAMERĂ
Single
Dublă
Apartament 4 pers
Apartament 3 pers
Apartament 2 pers
Single CASA ALPIN
Dublă CASA ALPIN
Apartament single CASA ALPIN
Apartament 2 pers CASA ALPIN
Single
Dublă
Apartament 4 pers
Apartament 3 pers
Apartament 2 pers
Single CASA ALPIN
Dublă CASA ALPIN
Apartament single CASA ALPIN
Apartament 2 pers CASA ALPIN
Single
Dublă
Apartament 4 pers
Apartament 3 pers
Apartament 2 pers
Single CASA ALPIN
Dublă CASA ALPIN
Apartament single CASA ALPIN
Apartament 2 pers CASA ALPIN
Single
Dublă
Apartament 4 pers
Apartament 3 pers
Apartament 2 pers
Single CASA ALPIN
Dublă CASA ALPIN
Apartament single CASA ALPIN
Apartament 2 pers CASA ALPIN

Sejur
1 - 2 nopți
82,88
44,24
48,72
63,09
91,84
67,20
36,40
126,56
66,08
99,68
52,64
56,84
73,92
108,08
80,64
43,12
148,96
77,28
78,40
42,00
44,80
57,87
84,00
63,84
34,72
115,36
60,48
91,84
48,72
52,08
67,57
98,56
75,04
40,32
135,52
70,56

Sejur 3 - 4 nopți Sejur 3 - 4 nopți Sejur minim 5 nopți Sejur minim 5 nopți
Rambursabil
Nerambursabil
Rambursabil
Nerambursabil
79,52
76,16
73,92
71,68
42,56
40,88
39,76
38,64
46,20
44,52
43,12
41,72
59,73
57,49
55,63
53,76
86,80
83,44
80,64
77,84
64,96
61,60
60,48
58,24
35,28
33,60
33,04
31,92
119,84
114,24
110,88
106,40
62,72
59,92
58,24
56,00
92,96
89,60
88,48
84,00
49,28
47,60
47,04
44,80
53,76
51,52
50,40
48,72
69,81
66,83
65,33
63,09
101,92
97,44
95,20
91,84
75,04
72,80
71,68
68,32
40,32
39,20
38,64
36,96
140,00
134,40
131,04
126,56
72,80
70,00
68,32
66,08
73,92
70,56
68,32
66,08
39,76
38,08
36,96
35,84
42,56
40,60
39,48
38,64
54,88
52,27
50,77
49,65
79,52
75,60
73,36
71,68
60,48
57,12
56,00
53,76
33,04
31,36
30,80
29,68
108,64
104,16
100,80
98,56
57,12
54,88
53,20
52,08
87,36
82,88
80,64
78,40
46,48
44,24
43,12
42,00
49,00
47,60
46,20
44,80
63,47
61,60
59,73
57,87
92,40
89,60
86,80
84,00
70,56
67,20
66,08
63,84
38,08
36,40
35,84
34,72
127,68
123,20
119,84
115,36
66,64
64,40
62,72
60,48

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Pot apărea modificări ale tarifelor menţionate mai sus. Rezervările se calculează la tariful comunicat de recepţie în momentul confirmării.
Preţ NERAMBURSABIL: Penalitate 100% indiferent de momentul anularii rezervării.
Servicii incluse: cazare cu mic dejun, acces gratuit la piscină, saună și sala fitness. La
recepţie se achită taxa de staţiune de 1% din contravaloarea primei nopți de cazare.
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Facilități copii cu 2 adulți:
- 0 - 3 ani neîmpliniţi beneficiază de gratuitate la cazare și mic dejun, fără pat suplimentar iar dacă se doreşte pat suplimentar se achită 28,00 Euro/zi cu mic dejun inclus.
- 3 - 12 ani achită obligatoriu micul dejun în valoare de 5,60 Euro/zi, iar dacă se doreşte
pat suplimentar se achită 28,00 Euro/zi cu mic dejun inclus.
Copiii în apartament cu 4 adulți achită obligatoriu 28,00 Euro/zi cazare cu mic dejun
inclus.
Servicii de masă: opţional prânz sau cină fișă cont 22,00 Euro/zi/adult și 11,00 Euro/zi/
copil sub 12 ani.

POIANA BRAȘOV, județul Brașov

HOTEL BRADUL

Prețuri recomandate în Euro/noapte/persoană (adult în cameră)
Cazare + mic dejun
PERIOADA

Renovată complet în 2017, Ana
Hotels Bradul recreează atmosfera
nobilă de conac de odinioară. Caracterul distins al designului este dat de
esențe naturale prețioase precum
stejarul masiv și marmură de Carrara, înnobilate de texturi catifelate, dar
și de peisajul montan maiestuos ce
completează cu succes experiența
unei şederi la Ana Hotels Bradul.
Informaţii și dotări hotel.
Dotări generale: restaurant - Clasic,
Opera&Armony, bar Champions Club,
magazine, garderoba echipament
sportiv, lift, coafor. Săli de conferinţă:
12 -. Ana hotels pune la dispoziţie 12
săli de conferinţă: Sala Făgăraș - 280
locuri, Retezat - 60 locuri, Piatra Craiului - 20 locuri, Negoiu - 35 locuri,
Ciucas1 - 130 locuri, Ciucas2 - 70
locuri, Restaurant Sport - 250 locuri,
Postăvaru - 70 locuri, Dara - 15 locuri,
Costila - 15 locuri, Terasa Restaurant
Sport - 100 locuri.
Dotări camere: TV - flat - screen
TV HBO și CNN, saltea ergonomică
Voglauer, pilotă și perne, minibar, seif,
baie cu cadă și duș, uscător de păr,
oglindă pentru machiaj, internet – wireless.
Număr total camere: 48 Duble: 46
- STANDARD - 17 camere cu două
paturi, camerele Twin sunt dotate cu
TV LCD și internet WiFi, iar paturile
twin se pot uni pentru a deveni confortabile paturi King și 15 camere cu
pat dublu, decorate în culori naturale și esenţe nobile, camerele Queen
dispun de întreg confortul pentru un
sejur relaxant în inima Munților: de la

patul matrimonial cu saltele ergonomice Voglauer, la TV LCD și acces la
internet WiFi, DELUXE - 14 camere cu
o splendidă panorama spre pădurile
de brazi, aceste camere cu suprafeţe
generoase se remarca prin interiorul
elegant de tip mansardă. Camerele
Deluxe sunt dotate cu fotoliu și canapea extensibilă, TV LCD, zona de lucru
cu internet WiFi, ele putând deveni și
un confortabil duplex. Apartamente
junior: 2 - Compuse dintr - un dormitor și o luminoasă zona de living,
apartamentele sunt dotate cu fotolii
și 2 canapele extensibile care pot fi
folosite că pat suplimentar. Accesul
la TV LCD și o zonă de lucru cu internet WiFi se număra printre facilitățile
pe care le pune la dispoziţie Junior
Suite. Nu se acceptă accesul cu
animale de companie. Servicii și
facilități: închiriere echipament sportiv - ski/ snowboard/ biciclete/ paint
ball, inchirere ATV.
Servicii masă: se acordă în unitatea
restaurant Sport, categoria lux, micul
dejun în sistem bufet suedez, dejun și
cina - fișă cont.
Fitness/Wellness/Sport: masaj, saună, jacuzzi, centru de echitaţie, stadion de fotbal, ski, snowboard.
Distracţie: Club Champions Club,
Pub Ana, biliard, tenis de masă,
bowling, parapantă, paint-ball.
Atracţii turistice: Brașov - Biserica
Neagră, Biserica Sfântul Nicolae,
Cerbul Carpatin, Cetatea Brașovului;
Cetate Râşnov, Castelul Bran, Muzeul
Peleş și Mănăstirea Sinaia.

Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

Weekend-uri (Vin - Sâm) din
09 Feb - 24 Feb
Zilele Dum - Joi din
11 Feb - 15 Feb
Zilele Dum - Joi din
18 Feb - 22 Feb
Weekend-uri (Vin - Sâm) din
02 Mar - 03 Mar
Zilele Dum - Joi din
25 Feb - 01 Mar
Weekend (Vin - Sâm) din
09 Mar - 10 Mar
Zilele Dum - Joi din
04 Mar - 08 Mar
06 Apr - 08 Apr (Paște)
25 Mai - 27 Mai (Rusalii)
31 Mai - 02 Iun (1 Iunie)
Weekend-uri (Vin - Sam) din
20 Iul - 21 Iul
10 Aug - 18 Aug
(Sf Maria)
Weekend-uri (Vin - Sâm) din
27 Iul - 04 Aug, 24 Aug - 25 Aug
27 Apr - 30 Apr (1 Mai)
29 Nov - 01 Dec
(Sf Andrei)
Weekend-uri (Vin - Sâm) din
16 Mar - 31 Mar, 13 Apr - 21 Apr,
04 Mai - 19 Mai, 08 Iun - 14 Iul,
31 Aug - 24 Nov, 07 Dec - 15 Dec
Zilele Dum - Joi din
29 Iul - 09 Aug, 19 Aug - 23 Aug
Zilele Dum - Joi din
11 Mar - 05 Apr, 09 Apr - 26 Apr,
01 Mai - 24 Mai, 28 Mai - 30 Mai,
03 Iun - 26 Iul, 02 Sep - 28 Nov,
02 Dec - 16 Dec
Zilele Dum - Joi din
26 Aug - 30 Aug

Single

Dublă

Dublă
Apartament
Deluxe

141,36

83,22

111,72

157,32

104,88

64,41

92,91

138,51

112,86

68,40

96,90

142,50

104,88

60,42

86,07

111,72

85,50

50,73

76,38

102,03

76,38

47,31

72,96

98,61

90,06

53,01

75,81

98,61

96,90

57,57

80,37

103,17

85,50

50,73

73,53

96,33

77,52

47,88

70,68

93,48

74,10

46,17

68,97

91,77

79,80

49,59

72,39

95,19

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare cu mic dejun bufet, acces gratuit la piscină, saune, jacuzzi, hot
tub exterior, salon relaxare, sală fitness
Facilități copii cu 1 adult:
- 1 copil - tarif camera single
- 2 copii - tarif dublă sau opţional pentru 1 adult cu 2 copii 4 - 12 ani - tarif dublă cu pat
suplimentar
Facilități copii cu 2 adulți:
- 0 - 4 ani beneficiază de gratuitate la cazare și mic dejun, sau dacă se doreşte pat
suplimentar se achită 17,10 Euro/zi
- copiii 4 - 12 ani sau al treilea adult achită 22,80 Euro/zi și beneficiază de pat suplimentar și mic dejun.
Servicii opţionale:
- supliment demipensiune 22,00 Euro/zi/adult sau copil peste 12 ani și 11,00 Euro/zi
copil sub 12 ani
- supliment pensiune completă: 39,60 Euro/zi/adult sau copil peste 12 ani sau 19,80
Euro/zi/copil sub 12 ani
Taxele locale se achită la recepţie.
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POIANA BRAȘOV, județul Brașov

HOTEL PIATRA MARE

mente matrimoniale și 15 apartamente
standard. 1 penthouse, Garsoniere: 9
Servicii: primirea corespondenței și a
mesajelor, trezirea turiştilor, comenzi
pentru taxi.
Servicii masă: se acordă în unitatea re-

staurant Piatra Mare, categoria 4 stele,
micul dejun în sistem bufet suedez, dejun și cina în sistem meniu „a la carte”.
Fitness/Wellness/Sport: piscină acoperită, sală fitness, saună, masaj profesionist.

Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
PERIOADA
12 Feb - 22 Dec

Dotări camere: TV, minibar, baie cu
cadă - apartamentele sunt dotate cu
jacuzzi, balcon, uscător de păr, telefon.
Număr total camere: 185, Single11,

****

Duble: 136 - dintre 94 camere cu două
paturi și 42 camere cu pat king size.
Apartamente: 29 - apartamentul este
compus din living și domitor. 14 aparta-

TIP CAMERĂ
Single
Dublă
Dublă large/Garsonieră
Apartament

Cazare + mic dejun
246,40
148,40
196,00
280,00

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare cu mic dejun, intrare la piscină, taxa de staţiune.
Servicii opţionale: prânz sau cină 55,00 Lei/zi/adult și copil peste 12 ani și 27,50 Lei/
zi/copil sub 12 ani
Facilități copii cu 1 adult:
- 1 sau 2 copii intre 0 - 6 ani gratuit în camera single
- 1 sau 2 copii intre 6 - 12 ani - achită tarif integral pentru cameră dublă
- copil peste 12 ani achită tariful de adult
Facilități copii cu 2 adulți:
- 1 copil intre 0 - 6 ani gratuit cu mic dejun fără pat suplimentar; opţional pat suplimentar
cu mic dejun 112,00 Lei/zi
- al 2 - lea copil 0 - 6 ani va achita obligatoriu pat suplimentar cu mic dejun 112,00 Lei/zi
- 1 sau 2 copii intre 6 - 12 ani - achită pat suplimentar cu mic dejun 112,00 Lei/zi
- copil peste 12 ani achită tariful de adult .

POIANA BRAȘOV, județul Brașov

HOTEL RIZZO BOUTIQUE

ganta cu vedere spre o frumoasă pădure de brad. O bucătărie modernă de
înaltă calitate permite satisfacerea
unei varietatati de gusturi. Fitness/
Wellness/Sport: piscină acoperită incalzita, SPA - saună, masaj, jacuzzi.

Preţuri recomandate în Euro/noapte/persoană (adult în cameră)
PERIOADA
03 Ian - 20 Feb
21 Feb - 15 Mar
16 Mar - 30 Iun
01 Iul - 15 Dec

Dotări generale: restaurant, parcare
proprie - gratuită, internet. Săli de
conferinţă: 4 - complet utilate și care
oferă posibilităţi diverse pentru organizarea convenţiilor, conferinţelor sau
a evenimentelor de familie, inclusiv o
sală care poate găzdui până la 120
de persoane și servicii de catering.
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Dotări camere: TV - LCD, seif, baie cu
cadă, internet. Număr total camere:
62. Duble: 54, Apartamente: 8 - Apartamentul este comus din dormitor,
living cu canapea extensibilă, bucătărie și bar. Servicii masă: se acordă în
unitatea restaurant Rizzo, categoria
4* care include o sală de mese ele-

Cazare + mic dejun Cazare + mic dejun
TIP
CAMERĂ
1 - 3 nopți
minim 4 nopți
Dublă
41,25
Single
80,30
Apartament
66,00
Dublă
37,95
35,75
Single
70,40
67,10
Apartament
54,45
51,15
Dublă
33,00
31,35
Single
61,60
58,30
Apartament
49,50
46,75
Dublă
35,20
33,55
Single
66,00
62,70
Apartament
51,70
48,95

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare cu mic dejun, acces gratuit la saună, piscina, jacuzzi, internet
wireless, parcare, taxa salvamont și taxa locală.
Servicii opţionale: masa fișă cont prânz sau cină 11 Euro/zi/adult și copil peste 12 ani
și 5,50 Euro/zi/copil sub 12 ani
Facilități 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 și dorm în acelaşi pat cu părinţii, sau achită 22 Euro/
noapte și au pat suplimentar asigurat.
- copil peste 12 ani sau al 3 - lea adult în apartament achită 27,50 Euro/noapte.

POIANA BRAȘOV, județul Brașov

HOTEL SPORT & SPA

Preţuri recomandate în Euro/noapte/persoană (adult în cameră)
Cazare + mic dejun
PERIOADA

Dotări generale: restaurant Clasic,
Opera&Armony, Bar Champions Club,
parcare proprie, acces persoane cu
dizabilităţi, internet WLAN, coafor,
școală de schi, magazine, garderoba
echipament sportiv, birou turism, lift,
12 săli de conferinţă: Sala Făgăraş
280 locuri, Retezat 60 locuri, Piatra
Craiului 20 locuri, Negoiu 35 locuri,
Ciucas 1 130 locuri, Ciucas2 70 locuri, Restaurant Sport 250 locuri,
Postăvaru 70 locuri, Dara - 15 locuri,
Costila 15 locuri, Terasa Restaurant
Sport 100 locuri.
Dotări camere: TV, minibar, baie cu
cadă sau baie cu duș, internet, uscător de păr în camere deluxe și apartamente, telefon.
Număr total camere: 89 din care 80
duble 47 standard cu două paturi și
19 camere cu pat dublu, 5 Deluxe camere cu canapea extensibilă, 9 apartamente: apartamentul este compus
din living cu canapea extensibilă și
dormitor. Nu se acceptă accesul cu
animale de companie.
Servicii: închiriere echipament spor-

tiv - ski/ snowboard/biciclete/paint
ball, inchirere ATV. Acces gratuit la
piscină, saune, jacuzzi, salon relaxare.
Servicii masă: se acordă în unitatea
restaurant Sport, categoria lux, micul
dejun în sistem bufet suedez, dejun și
cina - fișă cont.
Fitness/Wellness/Sport:
piscină
acoperită, SPA, baza tratament, teren tenis, masaj, saună (uscată și
umedă), hamam, jacuzzi, centru de
echitaţie, stadion de fotbal, ski, snowboard.
Distracţie: Club Champions Club,
Pub Ana, biliard, tenis de masă,
bowling, parapantă, paint-ball.

Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

Weekend-uri (Vin - Sâm) din
09 Feb - 24 Feb
Zilele Dum - Joi din
11 Feb - 15 Feb
Zilele Dum - Joi din
18 Feb - 22 Feb
Weekend-uri (Vin - Sâm) din
02 Mar - 03 Mar
Zilele Dum - Joi din
25 Feb - 01 Mar
Weekend (Vin - Sâm) din
09 Mar - 10 Mar
Zilele Dum - Joi din
04 Mar - 08 Mar
06 Apr - 08 Apr (Paște)
25 Mai - 27 Mai (Rusalii)
31 Mai - 02 Iun (1 Iunie)
Weekend-uri (Vin - Sam) din
20 Iul - 21 Iul
10 Aug - 18 Aug
(Sf Maria)
Weekend-uri (Vin - Sâm) din
27 Iul - 04 Aug, 24 Aug - 25 Aug
27 Apr - 30 Apr (1 Mai)
29 Nov - 01 Dec
(Sf Andrei)
Weekend-uri (Vin - Sâm) din
16 Mar - 31 Mar, 13 Apr - 21 Apr,
04 Mai - 19 Mai, 08 Iun - 14 Iul,
31 Aug - 24 Nov, 07 Dec - 15 Dec
Zilele Dum - Joi din
29 Iul - 09 Aug, 19 Aug - 23 Aug
Zilele Dum - Joi din
11 Mar - 05 Apr, 09 Apr - 26 Apr,
01 Mai - 24 Mai, 28 Mai - 30 Mai,
03 Iun - 26 Iul, 02 Sep - 28 Nov,
02 Dec - 16 Dec
Zilele Dum - Joi din
26 Aug - 30 Aug

Single

Dublă

Dublă
Apartament
Deluxe

141,36

83,22

111,72

157,32

104,88

64,41

92,91

138,51

112,86

68,40

96,90

142,50

104,88

60,42

86,07

111,72

85,50

50,73

76,38

102,03

76,38

47,31

72,96

98,61

90,06

53,01

75,81

98,61

96,90

57,57

80,37

103,17

85,50

50,73

73,53

96,33

77,52

47,88

70,68

93,48

74,10

46,17

68,97

91,77

79,80

49,59

72,39

95,19

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare cu mic dejun bufet, acces gratuit la piscină, saune, jacuzzi, hot
tub exterior, salon relaxare, sală fitness
Facilități copii cu 1 adult:
- 1 copil - tarif camera single
- 2 copii - tarif dublă sau opţional pentru 1 adult cu 2 copii 4 - 12 ani - tarif dublă cu pat
suplimentar
Facilități copii cu 2 adulți:
- 0 - 4 ani beneficiază de gratuitate la cazare și mic dejun, sau dacă se doreşte pat
suplimentar se achită 17,10 Euro/zi
- copiii 4 - 12 ani sau al treilea adult achită 22,80 Euro/zi și beneficiază de pat suplimentar și mic dejun.
Servicii opţionale:
- supliment demipensiune 22,00 Euro/zi/adult sau copil peste 12 ani și 11,00 Euro/zi
copil sub 12 ani
- supliment pensiune completă: 39,60 Euro/zi/adult sau copil peste 12 ani sau 19,80
Euro/zi/copil sub 12 ani
Taxele locale se achită la recepţie
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POIANA BRAȘOV, județul Brașov

TELEFERIC GRAND HOTEL

Poziţionat la baza pârtiei principale,
lângă telecabină, hotelul a fost denumit ”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 și adaptări pentru secolul 21. S-a născut Teleferic
Grand Hotel dornic să încânte din
nou turiştii.
Situat lângă pârtia de schi are în
dotare 127 camere și 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, internet gratuit.
Săli de conferinţă: 4 - Teleferic Grand
Hotel vă pune la dispoziţie 4 săli de
conferinţă, special amenajate și echipate pentru organizarea cu succes a
oricărui tip de eveniment: conferinţe,
congrese, programe de team building, prezentări, workshopuri, recepţii, dineuri. O sală pentru petreceri,
Brașovia Ballroom cu o capacitate
de 215 locuri (în aranjament teatru)
și trei săli de evenimente, Poiana 22
locuri, Cetăţuia 33 locuri, Postăvaru
32 locuri, ce beneficiază de lumină
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naturală, echipamente moderne audio video, izolaţie fonică, internet de
mare viteză, au fost proiectate pentru
a întregi gama variată de facilități pe
care hotelul vi le pune la dispoziţie
Dotări camere: aer condiţionat,
TV, minibar, seif, baie cu cadă, baie
cu duș, balcon, internet - GRATUIT,
uscător de păr, acces persoane cu
dizabilități, halate de baie și papuci.
Număr total camere: 127 Single: 4
- 4 CAMERE SINGLE - 19 mp. echipate cu TV, birou, minibar, conexiune
wireless gratuită la internet, control
individual al temperaturii în cameră,
telefon și seif. Camera de baie este
dotată cu cadă sau cabină de duș,
uscător de păr, oglindă pentru cosmetică, halat de baie și papuci, Duble:
57 - 47 CAMERE DUBLE STANDRAD
- 23 mp, dotate cu birou de lucru, TV,
minibar, conexiune internet wireless

gratuită, control individual al temperaturii, baie cu cadă sau cabină de
duș, uscător de păr, oglindă pentru
cosmetică, halat de baie și papuci.
Se poate opta pentru pat matrimonial sau paturi separate. Majoritatea
camerelor au balcon cu spaţiu pentru
relaxare, scaune și măsuţă. 10 CAMERE DUBLE SUPERIOARE - 31 mp. Se
poate opta pentru pat matrimonial
sau paturi separate, camera beneficiind de următoarele dotări: birou,
TV, telefon, seif, minibar, conexiune
wireless la internet gratuită și control
individual al temperaturii în cameră.
Camera de baie are cadă sau cabină
de duș, uscător de păr, oglinda pentru
cosmetică, halat de baie, papuci și o
atmosferă de relaxare minunată. Balconul spaţioasei camere oferă o imagine montană de vis. Apartmente junior: 61 - 55 APARTAMENTE JUNIOR
- 38 mp, oferă o zonă de relaxare cu
canapea extensibilă de 140 cm, birou
de lucru, minibar, TV și conexiune la
internet wireless gratuită. Paturile din
dotarea camerelor, matrimonial sau
twin, dispun de saltele speciale ce
conferă odihnă 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 duş și lavoar, cea de-a doua cu vas
de toaletă cu funcţie dublă (funcţie
de bideu) și lavoar. Încălzirea în pardoseală, uscătorul de păr, oglinda
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 și
conexiune wireless gratuită la internet. Paturile din dotarea camerelor,
de tip matrimonial, dispun de saltele
speciale ce conferă odihnă 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 duş și lavoar, cea de
- a doua cu vas de toaletă cu funcţie
dublă (funcţie de bideu) și lavoar. Încălzirea în pardoseală, uscătorul de
păr, oglinda pentru cosmetică, halatul și papucii sunt doar câteva dintre
elementele care definesc rafinamentul acestor camere. Apartamente: 3
- 3 APARTAMENTE DELUXE - 60 mp,
apartamentele Deluxe dispun de un
dormitor separat. Picturile originale
suprind plăcut și întregesc atmosfera
de eleganţă a unui hotel de munte,
fără vârstă, care se adresează spiritului. Confortul este subliniat prin
cameră spaţioasă de baie, alături de
toaletă de serviciu. Toate facilitățile

sunt oferite la nivel superior: TV, minibar, conexiune wireless la internet
gratuită, control individual al temperaturii, împreună cu un serviciu impecabil pentru orice nevoi sau cerinţe.
Servicii masă: Restaurant 4 Anotimpuri, cu o capacitate de 180 locuri
este locul ideal pentru a vă începe
ziua. De îndată ce păşiţi pragul restaurantului, pentru un mic dejun
savuros, veţi fi întâmpinat de arome
de pâine prospătă și cafea delicioasă. Proaspete și 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 și
internaţionale pentru prânz sau cină,
servite în cadrul tipic al unui elegant
hotel de munte. În zilele însorite puteţi opta pentru terasă, cu o privelişte
superbă, în timp ce echipa noastră
de bucătari pregăteşte preparatele
delicioase chiar în mijlocul restaurantului.
Facilități copii: Grădiniţă cu echipa
care se va ocupa să asigure distracţia copiilor dumneavoastră, încântându-i cu un program variat și amuzant
într-un mediu natural. Programele
noastre, ce includ şedinţe de pictură,
desen, muzica și dans, sunt maniera
cea mai adecvată de dezvoltare armonioasă și de crearea prieteniilor
intre copii.
Fitness/Wellness/Sport:
piscină
în aer liber, piscină acoperită, SPA,
biciclete Centru Spa, unde îmbinăm
armonia corpului, minţii și sufletului.
Echipa de terapeuţi vă invită la delectare și răsfăț, într-un cadru elegant
și primitor. Masajele speciale, saună
uscată, saună umedă (hammam - ul),
saună infraroşu, sală de relaxare,
conferă o perspectivă deosebită asupra pădurii de brazi. Piscina interioară și jacuzzi-ul exterior încălzit, sala
de fitness și Spa Bar-ul, sunt elemente ce întregesc conceptul Teleferic
Grand Hotel.
Distracţie: Club de noapte Arena, 2
café baruri, 1 salon Cigar, home cinema cu înaltă performanță oferită de
echipamentul existent în sala de cinema a hotelului, scaunele confortabile,
rezoluţia înaltă a ecranului, sistemul
audio de ultima generaţie și amenajările din interior, pot fi motivele pentru
care veţi dori să urmăriţi un film bun,
un meci de fotbal, o cursă de Formula
1 sau Moto GP, un concert de calitate
sau să vă delectaţi cu jocul preferat
utilizând consola X Box ataşată sistemului.

PERIOADA

01 Mar - 30 Iun
Duminică - Joi

01 Mar - 30 Iun
Vineri - Sâmbătă

01 Iul - 31 Aug
Duminică - Joi

01 Iun - 31 Aug
Vineri - Sâmbătă

01 Sep - 20 Dec
Duminică - Joi

01 Sep - 20 Dec
Vineri - Sâmbătă

Preţuri recomandate în Euro/noapte/persoană

TIP CAMERĂ

Cazare + mic dejun

Single
Dublă
Dublă superioară
Apartament junior
Apartament junior premium
Apartament deluxe
Single
Dublă
Dublă superioară
Apartament junior
Apartament junior premium
Apartament deluxe
Single
Dublă
Dublă superioară
Apartament junior
Apartament junior premium
Apartament deluxe
Single
Dublă
Dublă superioară
Apartament junior
Apartament junior premium
Apartament deluxe
Single
Dublă
Dublă superioară
Apartament junior
Apartament junior premium
Apartament deluxe
Single
Dublă
Dublă superioară
Apartament junior
Apartament junior premium
Apartament deluxe

66,00
38,50
49,50
71,50
93,50
115,50
77,00
44,00
55,00
77,00
99,00
121,00
71,50
44,00
55,00
77,00
99,00
121,00
82,50
49,50
66,00
88,00
110,00
132,00
66,00
41,25
52,25
74,25
96,25
118,25
77,00
46,75
57,75
79,75
101,75
123,75

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare cu mic dejun bufet, piscina, saună, parcare în limita locurilor disponibile,
internet și taxa hotelieră.
Servicii opţionale: prânz sau cină (masa fișă cont) 22,00 Euro/adult și copil peste 12 ani și
11,00 Euro/copil sub 12 ani.
Facilități copii cu 1 adult:
- 1 copil 0 - 6 ani - tarif în regim SGL
- 1 copil 6 - 12 ani - tarif adult
- 1 copil peste 12 ani - tarif adult
- 2 copii 0 - 6 ani - tarif în regim SGL
- 2 copii 6 - 12 ani - un copil tarif adult al doilea copil 11,00 Euro
- 2 copii peste 12 ani - un copil tarif adult al doilea copil 22,00 Euro
- 1 copil 0 - 6 ani și 1 copil 6 - 12 ani - tarif în regim SGL și 11,00 Euro
- 1 copil 0 - 6 ani și 1 copil peste 12 ani - tarif în regim SGL și 22,00 Euro
- 1 copil 6 - 12 ani și 1 copil peste 12 ani - un copil tarif adult al doilea copil 22,00 Euro
Facilități copii cu 2 adulți:
- copii 0 - 6 ani - gratuit
- copii 6 - 12 ani - 11,00 Euro/copil/noapte nu în camere duble
- copii peste 12 ani - 22,00 Euro/copil/noapte nu în camere duble

Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

PERIOADA

01 Mar - 30 Iun
Duminică - Joi

01 Mar - 30 Iun
Vineri - Sâmbătă

01 Iul - 31 Aug
Duminică - Joi

01 Iun - 31 Aug
Vineri - Sâmbătă

01 Sep - 20 Dec
Duminică - Joi

01 Sep - 20 Dec
Vineri - Sâmbătă

TIP CAMERĂ
Cazare + mic dejun
Dublă în regim single
66,00
Dublă superioară în regim single
88,00
Apartament junior în regim single
132,00
Apartament junior premium în
176,00
regim single
Apartament deluxe în regim single
220,00
Dublă în regim single
77,00
Dublă superioară în regim single
99,00
Apartament junior în regim single
143,00
Apartament junior premium în
187,00
regim single
Apartament deluxe în regim single
231,00
Dublă în regim single
77,00
Dublă superioară în regim single
99,00
Apartament junior în regim single
143,00
Apartament junior premium în
187,00
regim single
Apartament deluxe în regim single
231,00
Dublă în regim single
88,00
Dublă superioară în regim single
121,00
Apartament junior în regim single
165,00
Apartament junior premium în
209,00
regim single
Apartament deluxe în regim single
253,00
Dublă în regim single
71,50
Dublă superioară în regim single
93,50
Apartament junior în regim single
137,50
Apartament junior premium în
181,50
regim single
Apartament deluxe în regim single
225,50
Dublă în regim single
82,50
Dublă superioară în regim single
104,50
Apartament junior în regim single
148,50
Apartament junior premium în
192,50
regim single
Apartament deluxe în regim single
236,50
Single
77,00
Dublă
46,75
Dublă superioară
57,75
Apartament junior
79,75
Apartament junior premium
101,75
Apartament deluxe
123,75

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare cu mic dejun bufet, piscina, saună, parcare în limita locurilor disponibile,
internet și taxa hotelieră.
Servicii opţionale: prânz sau cină (masa fișă cont) 22,00 Euro/adult și copil peste 12 ani și
11,00 Euro/copil sub 12 ani.
Facilități copii cu 1 adult:
- 1 copil 0 - 6 ani - tarif în regim SGL
- 1 copil 6 - 12 ani - tarif adult
- 1 copil peste 12 ani - tarif adult
- 2 copii 0 - 6 ani - tarif în regim SGL
- 2 copii 6 - 12 ani - un copil tarif adult al doilea copil 11,00 Euro
- 2 copii peste 12 ani - un copil tarif adult al doilea copil 22,00 Euro
- 1 copil 0 - 6 ani și 1 copil 6 - 12 ani - tarif în regim SGL și 11,00 Euro
- 1 copil 0 - 6 ani și 1 copil peste 12 ani - tarif în regim SGL și 22,00 Euro
- 1 copil 6 - 12 ani și 1 copil peste 12 ani - un copil tarif adult al doilea copil 22,00 Euro.
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Preţuri recomandate în Euro/zi/persoană
PERIOADA

TIP CAMERĂ

Single
Dublă
Dublă superioară
Apartament junior
Apartament junior premium
05 Ian - 28 Feb
Apartament deluxe
Dublă în regim single
Dublă superioară în regim single
Apartament junior în regim single
Apart. junior premium în regim single
Apartament deluxe în regim single

****

Cazare + mic dejun
108,90
65,45
76,45
98,45
125,95
147,95
119,90
141,90
185,90
240,90
284,90

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare cu mic dejun bufet, piscina, saună, parcare în limita locurilor disponibile,
internet și taxa hotelieră.
Servicii opţionale: prânz sau cină (masa fișă cont) 22,00 Euro/adult și copil peste 12 ani și
11,00 Euro/copil sub 12 ani.
Facilități copii cu 1 adult:
- 1 copil 0 - 6 ani - tarif în regim SGL
- 1 copil 6 - 12 ani - tarif adult
- 1 copil peste 12 ani - tarif adult
- 2 copii 0 - 6 ani - tarif în regim SGL
- 2 copii 6 - 12 ani - un copil tarif adult al doilea copil 11,00 Euro
- 2 copii peste 12 ani - un copil tarif adult al doilea copil 22,00 Euro
- 1 copil 0 - 6 ani și 1 copil 6 - 12 ani - tarif în regim SGL și 11,00 Euro
- 1 copil 0 - 6 ani și 1 copil peste 12 ani - tarif în regim SGL și 22,00 Euro
- 1 copil 6 - 12 ani și 1 copil peste 12 ani - un copil tarif adult al doilea copil 22,00 Euro
Facilități copii cu 2 adulți:
- copii 0 - 6 ani - gratuit
- copii 6 - 12 ani - 11,00 Euro/copil/noapte nu în camere duble
- copii peste 12 ani - 22,00 Euro/copil/noapte nu în camere duble.

MUNTELE BĂIȘORII, județul Cluj

PENSIUNEA ANDREEA

generos pentru dans. Este ideal și
pentru evenimente organizate: mese
festive, cocktailuri, mese de afaceri,
nunţi, botezuri. Bucătăria tradiţională
românească este plăcut completată
de autenticitatea decorului transilvănean.
Fitness/Wellness/Sport: teren sport
mixt - teren de sport (fotbal, tenis
câmp, volei), sală fitness, masă biliard, ping-pong.
Centru SPA.
• piscină interioară și încălzită
• jacuzzi - cu apă dulce și sărată
• saună uscată, umedă
• bar
• cameră de relaxare

Atracţii turistice:
În sezonul estival se asigură asistenta turistică gratuită pentru excursii
în zona Contra - cost se pot asigura
• excursii cu ghid ghid montan profestionist, care vă va oferi informaţii
despre zona parcursă, obiectivele
natural vizitate, educaţie în protejarea mediului montan și nu în ultimul
rând, siguranţă. • putem organiza iniţiere în escalada la stâncă, fie că au
mai încercat sau nu acesta activitate.
Echipamentul specific activitatti și instruirea aferenta vor fi asigurate.

Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
PERIOADA

05 Ian - 23 Dec
Dotări generale: restaurant, parcare
proprie, loc de joacă pentru copii. Săli
de conferinţă: 1
Dotări camere: TV, baie cu cadă, baie
cu duș, balcon. Duble: 6 - 2 paturi miniduble (pat 160x200), 4 camere twin
Apartamente: 5 - 3 apartamente cu
2 camere (pat matrimonial + 2 paturi
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twin), 2 apartamente 4 locuri (pat matrimonial +colţar extensibil), Triple: 2
- 3 paturi separate, Garsoniere: 2 - 2
paturi twin și o canapea extensibilă
Servicii masă: Masa se serveşte în
restaurantul propriu. Restaurantul
dispune de 80 de locuri pentru servirea mesei, precum și de un spaţiu

TIP CAMERĂ
Minidublă
Dublă twin
Triplă
Apartament 4 persoane
Garsonieră
Single

Cazare
123,75
138,60
122,10
123,75
227,70
247,50

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare, acces spa, internet, parcare.
Servicii opţionale: masa fișă cont - mic dejun 22 Lei/noapte/persoană, prânz sau cină
44 Lei/noapte/persoană.
Facilități copii: 0 - 3 ani gratuit fără pat, 3 - 14 ani achită 27,50 Lei fără pat sau 60,50 Lei/
zi cu pat suplimentar, peste 14 ani achită 88 Lei/zi cu pat suplimentar.

ORĂȘTIE, județul Hunedoara

ARSENAL PARK RESORT

ARSENAL PARK este un complex de
vacanţa cu 3 stele pe epoleţi, cel mai
întins din România și unul din puţinele obiective cu tema militară din Europa. ARSENAL PARK a creat o nouă
formă de viaţă militară: Soldatul de
vacanţă. În perimetrul fostei fabrici
de armament de la Orăştie s-a păstrat
spiritul bărbătesc și atmosfera de cazarmă, dar s-a înlocuit instrucţia cu

distracţia: fără plantoane, fără trezire
cu trompetist, fără târâş pe coate,
doar program de voie.
Informaţii și dotări hotel Dotări generale: Golurile din stomac, apărute
în focul misiunilor, se potolesc la popotă. Capacitate: 100 de persoane.
Sala de mese distinsă este flancată
de două terase destinse, toate deservite de personal în uniformă. Cu tot

respectul cuvenit ofiţerilor de rang
înalt. Săli de conferinţă: - o sală cu
capacitate de 200 persoane. Număr
total camere: 47 din care duble: 40
- camerele ofiţerilor, camera militarului - tip bunker, camera cu pat pe afet
de tun, camera în TAB. Apartamente:
4 - apartamentele coloneilor (4 adăposturi de lux în vile duplex). Vile: 3
- vilele generalilor.
În camere, mobilierul militar a fost
recondiţionat. Ambianţa aspră de altădată e mult îndulcita, totuşi există
o divizie și pentru amatorii care n - au
făcut armata, dar vor să vadă cum
era. Lor le este dedicată camera tip
bunker, dormitorul în burta de TAB
sau patul pe afet de tun.
Servicii și facilități Servicii masă:
Pe cât de disciplinaţi sunt chelnerii,
pe atât de „indisciplinat” este meniul. Fasolea cazonă la cazan e acum
depăşită numeric de felurite bucate.
Pe stil vânătoresc: grătar la foc de tabără cu cartofi copţi în jar sau pe stil
ardelenesc, faimoşii virsli de Brad ori

de Sălaşu, balmoş ori brânza frământată, plăcinte tradiţionale umplute cu
varză, ceapă, carne sau prune. Turul
de forţă în bucătăria locală nu se poate încheia fără un strop de afinata sau
ţuica (permise acum în unitate). Fitness/Wellness/Sport: piscină în aer
liber, SPA - piscină interioară, 3 saune,
saună cu aburi, duşuri tematice, salon de masaj, sala de relaxare, teren
tenis, teren sport mixt, sală fitness,
biciclete - contra cost Distracţie: muzeu militar în aer liber, teren de joacă
într-un cadru natural dezarmant, tabăra de antrenament, baza de expediţii turistice, poligon pentru trageri,
AIRSOFT sau Paintball, ATV,drezina,
parapantă, jeep offroad, cicloturism,
golf, echitaţie, heliport, terenuri de
sport. Infrastructura parcului permite
simularea a diferite situaţii de război:
lupte de gherilă urbană în clădiri și
bunkare, scene de comando prin
pădure, război de tranşee pe dealurile accidentate, ambuscade, luări de
ostatici.

Preţuri recomandate în Lei/pachet/persoană (adult în cameră)
PERIOADA

TIP CAMERĂ

01 Mar - 31 Mai
01 Oct - 21 Dec

Dublă OFITER
Single OFITER
Apartament COLONEL (2 pers)
Apartament COLONEL (3 pers)
Apartament COLONEL (4 pers)
Vila GENERAL (2 pers)
Vila GENERAL (3 pers)
Vila GENERAL (4 pers)

Pachet 5 nopți
Duminică - Joi
Cazare + mic dejun
Pachet SILVER
675,00
1080,00
900,00
600,00
450,00
1575,00
1050,00
787,50

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Pachet SILVER: mic dejun bufet, 1 x intrare la Aqua Park/pachet/persoană, 1 x tiroliana
(pentru cei peste 18 ani)/pachet/persoană, 1 x power fun (pentru cei peste 18 ani)/pachet/persoană, 1 x sesiune aventura park/pachet/persoană, 1 x sesiune panou escalada.
Pachet GOLD: mic dejun bufet, consumaţie restaurant 40 Lei/zi/adult, 3 x intrări la
Aqua Park/pachet/persoană, 1 x tiroliana (pentru cei peste 18 ani)/pachet/persoană, 1 x
power fun (pentru cei peste 18 ani)/pachet/persoană, 1 x sesiune tir cu arcul, 1 x sesiune
aventura park/pachet/persoană, 1 x sesiune panou escalada.
Pachet PLATINUM: mic dejun bufet, consumaţie restaurant 70 Lei/zi/adult, nelimitat

Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

Cazare + demipensiune
Pachet GOLD
945,00
1530,00
1170,00
780,00
585,00
1845,00
1230,00
922,50

Cazare + pensiune completă
Pachet PLATINUM
1350,00
1980,00
1575,00
1050,00
787,50
2250,00
1500,00
1125,00

intrări la Aqua Park (prosop inclus), nelimitat tiroliana (pentru cei peste 18 ani), nelimitat
power fun (pentru cei peste 18 ani), 1 x sesiune tir cu arcul/pachet/persoană, 1 x sesiune tir cu airsoft/pachet/persoană, 1 x sesiune mistery room/pachet/persoană, nelimitat
aventura park, nelimitat panou escalada, 1 x sesiune (30 minute) maşinuţa de golf/pachet/persoană, 1 ora/zi - bicicletă, o vizită Castel Deva, o vizită la Castelul Corvinilor, o
sesiune plimbare transportor şenilat (45 min)/pachet.
Facilități copii: 0 - 4,99 ani gratuit fără pat suplimentar, 5 - 17,99 ani cazare cu pat
suplimentar achită 50% din tariful unui adult.
Intrarea Duminica ieşirea Joi.
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SÂNGEORGIU DE MUREȘ, județul Mureș

HOTEL APOLLO WELLNESS CLUB

pat suplimentar este de 80,50 Lei/zi
și este obligatoriu pentru copii peste
12 ani.
Fitness/Wellness/Sport:
piscină
în aer liber - strand și bazin cu apă
sărată, piscină acoperită - si bazin
cu apă sărată, SPA, baza tratament,
teren tenis, sală fitness, saună uscată, umedă, infrasaună, cameră rece,
hammam, jacuzzi cu jocuri de lumini,
cabinete de masaj, solarium, servicii de estetică, sala de gimnastică,
aquagym, Kids club, bază sportivă:
teren de fotbal cu iarba artificială cu
nocturnă, cu dimensiunile de 65 x 45
m, terenuri de tenis de câmp și de
baschet.

Tratament: Consultaţie medicală,
baie cu apă sărată, împachetări cu
nămol, electroterapie, hidroterapie,
aerosoli, kinetoterapie, masaj, reflexoterapie, duș scoţian, duș subacval,
ultrasunet, magnetoterapie. Turiştii
trebuie să prezinte la hotel dovadă
de asigurat (adeverinţă de la locul de
muncă sau cupon de pensie) și bilet
de trimitere tip pentru servicii medicale 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.

Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
PERIOADA

05 Ian - 14 Iun
15 Sep - 23 Dec
Duminică - Joi

05 Ian - 14 Iun
15 Sep - 23 Dec
Vineri - Sâmbătă

15 Iun - 14 Sep
Duminică - Joi

Dotări generale: restaurant 150 locuri, parcare proprie 300 locuri, acces
persoane cu dizabilităţi, internet, terasă, ştrand, o sală de conferinţa de
150 locuri dotată cu: 2 videoproiectoare, 2 ecrane de proiecţie, instalaţie
de sonorizare cu microfoane fixe și
un microfon mobil.
Dotări camere: aer condiţionat, TV
LCD, minibar, seif, baie cu duș hidromasaj, internet WI-FI, uscător de păr,
telefon.
Număr total camere: 35 din care 28
duble - dintre care 18 camere cu două
paturi și 10 camere cu pat dublu, 1
apartament Executive, apartamentul
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este compus din living cu masă de
birou, televizor și dormitory, 6 apartmente junior: apartamentele junior
dispun de jacuzzi.
Observații: accesul cu animale de
companie este strict interzis.
Servicii masă: se acordă în restaurantul propriu. În restaurantul Apollo
nu se serveşte carne de porc, băuturi
alcoolice și nu se fumează.
Facilități copii: (în camera cu 2
adulți): Copiii în vârstă de până la 5
ani, beneficiază de gratuitate la cazare și mic dejun, fără pat suplimentar
asigurat, 5 - 12 ani achită 46 Lei/zi
fără pat suplimentar. Tariful pentru

15 Iun - 14 Sep
Vineri - Sâmbătă

TIP CAMERĂ
Single 4*
Dublă 4*
Junior suite 4*
Apartament executive 4*
Single 3*
Dublă 3*
Triplă 3*
Apartament 3*
Single 4*
Dublă 4*
Junior suite 4*
Apartament executive 4*
Single 3*
Dublă 3*
Triplă 3*
Apartament 3*
Single 4*
Dublă 4*
Junior suite 4*
Apartament executive 4*
Single 3*
Dublă 3*
Triplă 3*
Apartament 3*
Single 4*
Dublă 4*
Junior suite 4*
Apartament executive 4*
Single 3*
Dublă 3*
Triplă 3*
Apartament 3*

Cazare + mic dejun
241,50
166,75
201,25
253,00
184,00
138,00
118,83
166,75
276,00
184,00
212,75
281,75
207,00
155,25
130,33
195,50
264,50
184,00
224,25
281,75
207,00
149,50
134,16
184,00
310,50
195,50
235,75
310,50
241,50
161,00
149,50
201,25

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare cu mic dejun bufet, acces la centrul SPA (între orele 8 - 22) piscine, saune, sala de fitness sau ştrand (în sezon).
Facilități copii: 0 - 5 ani beneficiază de gratuitate la cazare, 5 - 12 ani achită 50 Lei/zi
pentru cazarea în camera cu părinţii și mic dejun și acces la centrul SPA și ştrand iar pentru patul suplimentar copii cu vârsta peste 5 - 18 ani vor achita 70 Lei/zi și vor beneficia
de mic dejun și acces la centrul SPA și ştrand.
Accesul cu animale de companie este strict interzis.

PERIOADA

05 Ian - 14 Iun
15 Sep - 23 Dec

15 Iun - 14 Sep

TIP CAMERĂ
Dublă 4*
Junior suite 4*
Single 4*
Dublă 3*
Single 3*
Dublă 4*
Junior suite 4*
Single 4*
Dublă 3*
Single 3*

Cazare + demipensiune
Pachet 3 nopți
600,00
690,00
780,00
525,00
660,00
645,00
750,00
870,00
555,00
720,00

Pachet 5 nopți
975,00
1125,00
780,00
825,00
1050,00
1050,00
1225,00
1400,00
900,00
1150,00

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare cu mic dejun bufet și buget masa de 50 Lei/noapte/persoană,
taxe hoteliere, acces gratuit la Centrul SPA și la ştrand (în sezon).
Facilități copii: 0 - 5 ani beneficiază de gratuitate la cazare cu mic dejun, dacă nu se

Pachet 7 nopți
1260,00
1540,00
1680,00
1120,00
1400,00
1435,00
1680,00
1890,00
1225,00
1540,00

Pachet 10 nopți
1650,00
2050,00
2300,00
1500,00
1900,00
1900,00
2300,00
2600,00
1600,00
2100,00

Pachet 12 nopți
1860,00
2338,88
2520,00
1740,00
2160,00
2160,00
2640,00
2880,00
1800,00
2400,00

solicită pat suplimentar (fără buget de masă), pentru copiii 5 - 12 ani se achită 75 Lei/
zi fără pat sau dacă optează pentru pat suplimentar achită 95 Lei/zi (cu buget de masa
de 25 Lei/zi). Peste 12 ani achită pat suplimentar și masa 120 Lei/zi (cu buget de masa
de 50 Lei/zi).

TRATAMENT
Preţuri recomandate în Lei/pachet/persoană (adult în cameră)
PERIOADA

05 Ian - 14 Iun
15 Sep - 23 Dec

15 Iun - 14 Sep

TIP CAMERĂ
Dublă 4*
Junior suite 4*
Single 4*
Dublă 3*
Single 3*
Dublă 4*
Junior suite 4*
Single 4*
Dublă 3*
Single 3*

Cazare + demipensiune
Pachet 5 nopți
1283,82
1467,31
1601,06
1192,06
1452,60
1375,56
1513,17
1709,61
1260,89
1542,16

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare cu mic dejun bufet și buget masa de 50 Lei/noapte/persoană,
taxe hoteliere, acces gratuit la Centrul SPA și la ştrand (în sezon), tratament balnear 3
proceduri/persoană/zi de luni până vineri. Pentru efectuarea tratamentului este necesară trimiterea din partea medicului de familie, adeverinţa de salariat sau cupon de pensie
sau şomaj, card de sănătate activ.

Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

Pachet 7 nopți
1595,74
1852,63
2040,17
1467,30
1830,44
1724,19
1916,85
2176,38
1563,63
1941,95

Pachet 10 nopți
2086,27
2453,25
2583,22
1994,53
2426,42
2315,63
2682,60
2908,12
2086,27
2564,11

Pachet 12 nopți
2520,33
2960,70
3107,90
2410,25
2945,30
2795,56
3235,94
3498,15
2520,33
308535

Facilități copii: 0 - 5 ani beneficiază de gratuitate la cazare cu mic dejun, dacă nu se
solicită pat suplimentar (fără buget de masă), pentru copiii 5 - 12 ani se achită 75 Lei/
zi fără pat sau dacă optează pentru pat suplimentar achită 95 Lei/zi (cu buget de masă
de 25 Lei/zi). Peste 12 ani achită pat suplimentar și masa 120 Lei/zi (cu buget de masă
de 50 Lei/zi).
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SÂNGEORZ BĂI, județul Bistrița Năsăud

**

HOTEL SOMEȘUL

Dotări generale: parcare proprie - 200
locuri. Săli de conferinţă: 1.
Dotări camere: TV, baie cu duș, balcon.
Număr total camere: 181 - 362 locuri
de cazare; Duble: 181 - camere cu două
paturi.
Observații: accesul cu animale de
companie este permis.
Servicii: servicii cu plata acordate tu-

riştilor: servicii telefonice, vânzări de
mărfuri și articole de strictă necesitate,
spălat, curăţat și călcat îmbrăcăminte/
lenjerie.
Servicii masă: se acordă în restaurantul Somes, categoria 2 stele.
Tratament: tratamente balneare:
baza de tratament asigură tratamente
complexe pentru: afecţiuni ale tubului

digestiv (gastrite cronice hipoacide și
hiperacide, ulcere gastrice și duodenale, colite cronice nespecificate); afecţiuni hepato - biliare (dischinezie biliară,
colecistita cronică, hepatita cronică,
pancreatita cronică); afecţiuni metabolice și de nutriţie (diabetul zaharat, obezitate); afecţiuni asociate (respiratorii,
reumatismale degenerative și abarticulare, cardiovasculare). Proceduri și
tratamente: cura internă cu apă minerală; instalaţii pentru aplicaţii calde de
nămol și parafină; aerosoli și inhalaţii;
electro și hidroterapie; mofete; săli de
gimnastică medicală; masaj medical.
Proceduri și tratamente: cură internă

cu apă minerală, instalaţii pentru parafină, aerosoli și inhalaţii, electro și 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) și 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. În cazul în
care turiştii nu prezintă biletul de trimitere, valoarea tratamentului este de 20
Lei/noapte/persoană.

Seniori activi
Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
PERIOADA

TIP
Cazare + mic
CAMERĂ
dejun

Dublă
Single
16 Iun - 15 Iul Dublă
01 Sep - 15 Oct Single
Dublă
16 Iul - 31 Aug
Single
01 Mai - 15 Iun

58,14
77,52
67,26
92,34
69,54
99,18

Cazare +
demipensiune
75,24
94,62
84,36
109,44
86,64
116,28

Cazare +
pensiune
completă
88,92
108,30
99,18
124,26
100,32
102,60

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare cu mic dejun/demipensiune/pensiune completă meniu fix.
Facilități copii: 0 - 7 ani gratuit fără pat. Patul suplimentar pentru copii 0 - 17 ani 28,50
Lei/zi fără masa inclusă.

Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
PERIOADA

TIP
CAMERĂ

Dublă
Single
16 Iun - 15 Iul Dublă
01 Sep - 15 Oct Single
Dublă
16 Iul - 31 Aug
Single
01 Mai - 15 Iun

Cazare + demipensiune Cazare + pensiune
+ tratament
completă + tratament
Sejur minim 5 nopți
Sejur minim 5 nopți
86,94
100,32
106,02
119,70
96,90
110,58
121,98
135,66
99,18
112,86
128,82
142,50

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare cu demipensiune/pensiune completă și tratament 3 proceduri/
zi.
Facilități copii: 0 - 7 ani gratuit fără pat. Pat suplimentar copii 0 - 17 ani 28,50 Lei/zi.
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 și dovada de asigurat (adeverinţă 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/noapte/persoană. Tratamentul balnear include 1 consultaţie iniţială, 1 consultaţie
finală și un număr de proceduri pe zi conform pachetului, cu excepţia duminicilor și a
sărbătorilor legale. Taxa de staţiune care reprezintă 1% din tariful primei nopți de cazare
se achită separat la recepţia hotelului˝.
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Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
PERIOADA
01 Mai - 15 Iun
16 Iun - 15 Iul
01 Sep - 15 Oct
16 Iul - 31 Aug

Cazare + pensiune completă + tratament
TIP
Pachet 10
Pachet 12
CAMERĂ Pachet 7 nopți
nopți
nopți
Dublă
630,30
881,10
1032,90
Single
761,20
757,10
1257,30
Dublă
672,10
840,50
1104,40
Single
841,50
1182,50
1394,80
Dublă
685,30
960,30
1128,60
Single
885,50
1246,30
1471,80

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: 7/10/12 nopți cazare cu pensiune completă, 18 proceduri/6 zile (pachet 7 nopți), 24 proceduri/8 zile (pachet 10 nopți), 30 proceduri/10 zile (pachet 12
nopți). 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 contract cu CAS și dovada de asigurat (adeverinţă de la locul de muncă sau cupon de
pensie, card de sănătate activat). În cazul în care turiştii nu prezintă biletul de trimitere,
valoarea tratamentului este de 22 Lei/noapte/persoană. Tratamentul balnear include 1
consultaţie iniţială, 1 consultaţie finală și un număr de proceduri pe zi conform pachetului, cu excepţia duminicilor și a sărbătorilor legale. Taxa de staţiune care reprezintă 1%
din tariful primei nopți de cazare se achită separat la recepţia hotelului.
Facilități copii: 0 - 6,99 ani beneficiază de gratuitate la cazare dacă nu se solicită pat
suplimentar, 7 - 18 ani achită pat suplimentar obligatoriu. Valoarea patului suplimentar
este de 27,50 Lei/zi. Atenţie, copii nu au inclusă masa nici dacă optează pentru pat
suplimentar.

SOVATA, județul Mureș
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DANUBIUS HEALTH & SPA RESORT SOVATA

Dotări generale: restaurant 260 locuri, parcare proprie contra cost, acces persoane cu dizabilităţi, internet,
păstrare obiecte de valoare, terasă de
vară, bar de zi, lift, salon cosmetică,
coafură, magazin suveniruri, 9 săli de
conferinţă: Agăţ 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 duș, balcon,
internet wireless gratuit, uscător de
păr, halate de baie.
Număr total camere: 168, din care
168 duble: 94 camere standard, 70
camere superioare, 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
și cina sistem bufet suedez sau fișă

Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
PERIOADA

05 Ian - 28 Apr
30 Apr - 28 Iun
26 Aug - 20 Dec

29 Iun - 25 Aug
21 Dec - 28 Dec
demipensiune
inclusă

Cazare +
mic dejun
Dublă
190,61
Dublă superior (vedere lac)
219,94
Single
312,80
Single superior (vedere lac)
361,68
Pat suplimentar cu mic dejun (12 - 18+ ani)
156,40
Pat suplimentar cu mic dejun (4 - 11,99 ani)
78,20
Tarif copil 4 - 11,99 ani cu mic dejun fără pat
48,87
Dublă
293,25
Dublă superior (vedere lac)
322,57
Single
449,65
Single superior (vedere lac)
498,52
Pat suplimentar cu mic dejun (12 - 18+ ani)
234,60
Pat suplimentar cu mic dejun (4 - 11,99 ani)
117,30
Tarif copil 4 - 11,99 ani cu mic dejun fără pat
78,20
TIP CAMERĂ

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare cu mic dejun bufet suedez, (în perioada 29,06 - 25.08.2018 tariful are inclus micul dejun și cina bufet), acces nelimitat la Centrul SPA modernizat
- bazinele cu apă dulce și sărată, piscina, jacuzzi, baie Kneipp alternativa pentru picioare,
bazin pentru copii, saună finlandeză, saună cu aburi, infrasaună, aromasaună, bazin de
imersie totală după saună, camera de relaxare, sala de fitness, halate de baie, în timpul
verii permise de intrare la Lacul Ursu (în funcţie de condiţiile meteorologice), taxa balneară.
Servicii opţionale: prânz sau cină fișă cont 69 Lei/noapte/persoană.
Facilități copii: copiii sub 4 ani beneficiază de gratuitate la serviciile de cazare și alimentaţie publică, peste 4 ani achită conform tabel.

Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

cont „a la carte”, în funcţie de numărul de turişti.
Fitness/Wellness/Sport:
piscină
acoperită, SPA, baza tratament, sală
fitness, bazin cu apă sărată, saună,
solar, masaj, baie cu aburi.
Tratament: balneo și hidroterapie,
kinetoterapie, electroterapie, fiziote-

rapie, pneumologie, dermatologie,
fototerapie, ginecologie. Programele
de cure balneară sunt valabile numai
pentru rezervări care includ cazare și
demipensiune.

Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
PERIOADA

05 Ian - 28 Apr
30 Apr - 28 Iun
26 Aug - 20 Dec

29 Iun - 25 Aug
21 Dec - 28 Dec
demipensiune
inclusă

TIP CAMERĂ
Dublă
Dublă superior (vedere lac)
Single
Single superior (vedere lac)
Pat suplimentar cu demipensiune (12 - 18+
ani)
Pat suplimentar cu demipensiune (4 11,99 ani)
Tarif copil 4 - 11,99 ani cu demipensine
fără pat
Dublă
Dublă superior (vedere lac)
Single
Single superior (vedere lac)
Pat suplimentar cu demipensiune (12 - 18+
ani)
Pat suplimentar cu demipensiune (4 11,99 ani)
Tarif copil 4 - 11,99 ani cu demipensine
fără pat

Cazare +
demipensiune
Sejur
minim 5 nopți
219,94
244,38
337,24
361,68
175,95
87,97
58,65
288,36
312,80
435,00
459,42
234,60
117,30
58,65

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare cu demipensiune, acces nelimitat la Centrul SPA modernizat bazinele cu apă dulce și sărată, piscina, jacuzzi, baie Kneipp alternativa pentru picioare,
bazin pentru copii, saună finlandeză, saună cu aburi, infrasaună, aromasaună, bazin de
imersie totală după saună, camera de relaxare, sala 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), taxa balneară.
Servicii opţionale: supliment pensiune completă (prânz): 69 Lei/zi/adult sau 34 Lei/zi/
copil 3 - 12 ani.
Facilități copii: copiii sub 4 ani beneficiază de gratuitate la serviciile de cazare și alimentaţie publică, peste 4 ani achită conform tabel.
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SOVATA, județul Mureș

DANUBIUS HEALTH & SPA RESORT BRĂDET

Dotări generale: restaurant 150 locuri, parcare proprie cu plata, bar, terasă, o sală de conferinţă cu capacitate
de 500 locuri.
Dotări camere: TV cablu, baie cu duș,
balcon, telefon.
Număr total camere: 96 din care 94
duble: 80 camere cu 2 paturi și 14 camere cu pat matrimonial și 2 apartamente (apartamentul este compus din
living și dormitor).
Servicii masă: se acordă în restauran-

tul propriu.
Fitness/Wellness/Sport: acces la Danubius Health Spa Resort**** Sovata;
bazine cu apă dulce și sărată, jacuzzi,
saună, masaj.
Tratament: baza de tratament a hotelului Danubius Health Spa Resort****
Sovata și baza de la Lacul Ursu: balneo
și hidroterapie, kinetoterapie, electroterapie, pneumologie, dermatologie,
fototerapie, ginecologie, fizioterapie.

Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
PERIOADA

Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
PERIOADA

05 Ian - 28 Apr
30 Apr - 28 Iun
26 Aug - 20 Dec

29 Iun - 25 Aug
21 Dec - 28 Dec
Demipensiune
inclusă

Cazare +
mic dejun
Dublă Deluxe
212,05
Dublă Deluxe plus (vedere lac)
244,38
Single Deluxe
351,90
Single Deluxe plus (vedere lac)
400,78
Apartament
576,73
Pat suplimentar cu mic dejun (12 - 18+ ani)
175,95
Pat suplimentar cu mic dejun (4 - 11,99 ani)
87,97
Tarif copil 4 - 11,99 ani cu mic dejun fără pat
58,65
Dublă Deluxe
361,67
Dublă Deluxe plus (vedere lac)
391,00
Single Deluxe
508,30
Single Deluxe plus (vedere lac)
557,17
Apartament
513,18
Pat suplimentar cu mic dejun (12 - 18+ ani)
293,25
Pat suplimentar cu mic dejun (4 - 11,99 ani)
146,62
Tarif copil 4 - 11,99 ani cu mic dejun fără pat
97,75
TIP CAMERĂ

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare cu mic dejun bufet suedez, (în perioada 29,06 - 25.08.2018 tariful are inclus micul dejun și cina bufet), acces nelimitat la Centrul SPA modernizat
- bazinele cu apă dulce și sărată, piscina, jacuzzi, baie Kneipp alternativa pentru picioare,
bazin pentru copii, saună finlandeză, saună cu aburi, infrasaună, aromasaună, bazin de
imersie totală după saună, camera de relaxare, sala de fitness, halate de baie, în timpul
verii permise de intrare la Lacul Ursu (în funcţie de condiţiile meteorologice), taxa balneară.
Servicii opţionale: prânz sau cină fișă cont 69 Lei/noapte/persoană.
Facilități copii: copiii sub 4 ani beneficiază de gratuitate la serviciile de cazare și alimentaţie publică, peste 4 ani achită conform tabel.
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05 Ian - 28 Apr
30 Apr - 28 Iun
26 Aug - 20 Dec

29 Iun - 25 Aug
21 Dec - 28 Dec
demipensiune
inclusă

Cazare +
demipensiune
TIP CAMERĂ
Sejur
minim 5 nopți
Dublă Deluxe
259,04
Dublă Deluxe plus (vedere lac)
283,48
Single Deluxe
395,89
Single Deluxe plus (vedere lac)
420,33
Apartament
689,14
Pat suplimentar cu mic dejun (12 - 18+ ani)
215,05
Pat suplimentar cu mic dejun
107,52
(4 - 11,99 ani)
Tarif copil 4 - 11,99 ani cu mic dejun
68,42
fără pat
Dublă Deluxe
317,68
Dublă Deluxe plus (vedere lac)
342,12
Single Deluxe
474,08
Single Deluxe plus (vedere lac)
498,52
Apartament
510,74
Pat suplimentar cu mic dejun (12 - 18+ ani)
254,15
Pat suplimentar cu mic dejun
127,07
(4 - 11,99 ani)
Tarif copil 4 - 11,99 ani cu mic dejun
87,97
fără pat

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare cu demipensiune, acces nelimitat la Centrul SPA modernizat bazinele cu apă dulce și sărată, piscina, jacuzzi, baie Kneipp alternativa pentru picioare,
bazin pentru copii, saună finlandeză, saună cu aburi, infrasaună, aromasaună, bazin de
imersie totală după saună, camera de relaxare, sala 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), taxa balneară.
Servicii opţionale: supliment pensiune completă (prânz): 69 Lei/zi/adult sau 34 Lei/zi/
copil 3 - 12 ani.
Facilități copii: copiii sub 4 ani beneficiază de gratuitate la serviciile de cazare și alimentaţie publică, peste 4 ani achită conform tabel.

HOTEL FĂGET

SOVATA, județul Mureș

Dotări generale: restaurant, parcare
publică cu plata, 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 duș,
balcon, telefon.
Număr total camere: 136 din care 134
duble, camere cu două paturi, 2 apartamente compuse din living și dormitor.
Servicii: spălătorie și 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. Masa copii 2 - 12 ani: mic
dejun 15 Lei/zi, demipensiune 35 Lei/
zi, pensiune completă 63 Lei/ zi.
Facilități copii: (în camera cu 2 adulți):
copiii între 2 și 12 ani vor beneficia de
50% reducere din tarifele de cazare și

Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
PERIOADA

TIP CAMERĂ

Single
Dublă
05 Ian - 28 Apr
30 Apr - 28 Iun Pat suplimentar cu mic dejun (12 - 18+ ani)
26 Aug - 20 Dec Pat suplimentar cu mic dejun (4 - 11,99 ani)
Tarif copil 4 - 11,99 ani cu mic dejun fără pat
Single
Dublă
29 Iun - 25 Aug
Pat suplimentar cu mic dejun (12 - 18+ ani)
21 Dec - 28 Dec
Pat suplimentar cu mic dejun (4 - 11,99 ani)
Tarif copil 4 - 11,99 ani cu mic dejun fără pat

Cazare +
mic dejun
136,85
78,20
58,65
48,87
39,10
175,95
122,18
68,42
58,65
48,87

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare cu mic dejun, taxa balneară.
Opţional: prânz sau cină (3 feluri, fără băutură) - 39 Lei/noapte/persoană.
Facilități copii: copiii sub 4 ani beneficiază de gratuitate la serviciile de cazare și alimentaţie publică. Copiii peste 4 ani achită conform tabelului.

Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

alimentaţie publică după următoarea
schema: 1 adult & 1 copil în camera
– copilul pe pat principal plăteşte 50%
din tariful unui adult pe pat principal,
2 adulți & 1 copil în camera – copilul
pe pat suplimentar plăteşte 50% din
tariful patului suplimentar, 2 adulți & 1
copil în camera – copilul doarme împreună cu părinţii, în acest caz copilul

va plăti 50% din tariful meselor incluse
în pachet. 2 adulţi & 2 copii în camera
– 1 copil doarme pe pat suplimentar,
1 copil doarme împreună 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 camera connecting – plătesc 50%
din tariful unei camere duble.
Tratament: baza de tratament a Hotelului Danubius Health & Spa Sovata
sau de la Lacul Ursu: balneo și hidroterapie, kinetoterapie, electroterapie,
fizioterapie, pneumologie, dermatologie, fototerapie, ginecologie. Medicamentele și analizele de laborator sunt
contra cost.

Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
PERIOADA

05 Ian - 28 Apr
30 Apr - 28 Iun
26 Aug - 20 Dec

29 Iun - 25 Aug
21 Dec - 28 Dec

Cazare +
demipensiune
TIP CAMERĂ
Sejur minim 5
nopți
Single
171,06
Dublă
122,18
Pat suplimentar cu mic dejun (12 - 18+ ani)
78,20
Pat suplimentar cu mic dejun
68,42
(4 - 11,99 ani)
Tarif copil 4 - 11,99 ani cu mic dejun
48,87
fără pat
Single
205,27
Dublă
146,62
Pat suplimentar cu mic dejun (12 - 18+ ani)
87,97
Pat suplimentar cu mic dejun
78,20
(4 - 11,99 ani)
Tarif copil 4 - 11,99 ani cu mic dejun
48,87
fără pat

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare cu demipensiune (mic dejun şi cină), taxa balneară.
Servicii opţionale: supliment pensiune completă (prânz): 39 Lei/zi/adult sau 20 Lei/zi/
copil 3 - 12 ani.
Facilități copii: copiii sub 4 ani beneficiază de gratuitate la serviciile de cazare și alimentaţie publică. Copiii peste 4 ani achită conform tabelului.
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SOVATA, județul Mureș

HOTEL ALUNIŞ

ODIHNĂ
Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
PERIOADA
14 Ian-23 Iun
24 Iun-08 Sep
09 Sep-22 Dec

TIP
CAMERĂ
Dublă
Single
Dublă
Single
Dublă
Single

Sejur minim 2 nopți
Cazare +
demipensiune
198,26
145,47
Nu se valorifică
Nu se valorifică
213,90
155,25

Cazare + pensiune
completă
221,26
168,48
331,52
240,80
236,90
178,25

Toate tarifele afişate pentru cazare şi servicii opţionale includ comisionul agenţiei.
Servicii incluse: cazare cu demipensiune (bonuri valorice de 50 Lei/zi/adult) / pensiune
completă (bonuri valorice de 70 Lei excepţie perioada 24.06 - 08.09 când valoarea bonurilor valorice este de 80 Lei/zi/adult), acces piscina cu apă dulce şi sărată, parcare,
saună şi sală de fitness.
Facilităţi copii: 0-2 ani gratuit la cazare, 2-6 ani achită taxa utilităţi 23 Lei/zi, 6-14 ani
achită taxa utilităţi 46 Lei/zi, 14-17 ani achită tarif integral adult. Patul suplimentar este
69 Lei/zi (doar cazare). Copii nu au incluse mesele, doar cazarea şi accesul la piscină.

TRATAMENT
Preţuri recomandate în Lei/pachet/persoană (adult în cameră)

Dotări generale: restaurant cu o
capacitate de 250 de locuri, parcare
proprie, bar de zi, 3 săli de conferinţă
capacitate: 50 locuri, 100 locuri și 250
locuri.
Dotări camere: TV, frigider sau minibar în camerele renovate, baie cu duș,
halate baie, balcon, internet WI-FI gratuit, uscător de păr.
Număr total camere: 143 din care
142 duble, camere cu două paturi sau
pat matrimonial, complet renovate, 1
apartament de patru persoane.
Servicii masă: se acordă în unitatea
restaurant Aluniş, categoria I. Masa
se serveşte pe baza bonurilor valorice.
Fitness/Wellness/Sport: piscină acoperită - cu apă dulce și sărată, bază
tratament, saună, jacuzzi, solar.
Tratament: pentru a asigura cele mai
bune condiţii de tratament pentru
dumneavoastră, din 2008 Complexul
ALUNIŞ a deschis o modernă bază de
tratament proprie în incinta hotelului
pentru tratarea afecţiunilor cu profil
reumatismal, ginecologic, respiratoriu.
Datorită proprietăţilor curative ale apelor sărate și ale nămolurilor extrase din
lacurile sărate din zona Sovata, staţiunea a devenit destinaţia recomandată
în tratarea afecţiunilor ginecologice și
reumatismale, o staţiune unică în Europa, renumită pentru frumuseţea sa
și efectele benefice asupra sănătăţii.
În Baza de Tratament Aluniş se efectuează următoarele tratamente: preventiv reumatologic - profilaxie primară,
profilaxie secundară, curativ reumatologic - stări algice după reumatism
Sokolski - Boniland - artrite și poliartrite secundare - artrite toxice - poliartri-
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ta reumatoida - spondilita anchilozantă - spondilite de origine infecţioasă și
traumatică - reumatismul cronic degenerativ: artroze, spondiloze - apofizite,
cvaste cervicale, lombalizări, sacralizări fracturi cu consolidare întârziată
sau cu căluşuri dureroase - osteite
postinfectioase sau posttraumatice
- miozite, fibromizite, mialgii - bursite,
tendomizite - radiculite, plexite, nevrite, nevralgii. Curativ reumatologic
forţe - boli invalidante ale aparatului
locomotor - pareze și paralizii ale nervilor periferici. Preventiv ginecologic
- dereglări nesistematizate ale ciclului
menstrual - nulipare pentru pregătirea
terenului pentru o viitoare sarcină. Curativ ginecologic - colpite cronice, cervicite cronice - metrite - deviaţii uterine, hipoplazii uterine - anexite cronice
- perimetrite și parametrite - pelviperitonite cronice - amenoree primară sau
secundară - sechele postinflamatorii
sau postoperatorii. Tratament pentru
stimularea fertilităţii - sterilitate primară sterilitate secundară infertilitate de
diferite etimologii.

PERIOADA
05 Ian-23 Iun
24 Iun-08 Sep
09 Sep-14 Dec

TIP
CAMERĂ
Dublă
Single
Dublă
Single
Dublă
Single

Cazare + pensiune completă
Intrare Duminica
Pachet 7 nopți
1099,81
1458,38
1501,58
2101,20
1150,04
1538,74

Pachet 12 nopți
1928,44
2543,14
2606,42
3700,21
2003,78
2663,67

Toate tarifele afişate pentru cazare şi servicii opţionale includ comisionul agenţiei.
Servicii incluse: cazare cu pensiune completă meniu fix, tratament (15 proceduri la pachetul de 7 nopți şi 30 proceduri la pachetul de 12 nopți), acces piscina cu apă dulce,
saună şi sală de fitness.
Facilităţi copii: 0-2 ani gratuit la cazare, 2-6 ani achită taxa utilităţi 23 Lei/zi, 6-14 ani
achită taxa utilităţi 46 Lei/zi, 14-17 ani achită tarif integral adult. Patul suplimentar este
69 Lei/zi (doar cazare). Copii nu au incluse mesele, doar cazarea şi accesul la piscină.

Super oferta tratament
Preţuri recomandate în Lei/pachet/persoană (adult în cameră)
PERIOADA

TIP CAMERĂ

05 Ian - 14 Dec

Dublă

Cazare + pensiune completă
Pachet 5 nopți
Intrarea Duminica
878,85

Toate tarifele afişate pentru cazare şi servicii opţionale includ comisionul agenţiei.
Servicii incluse: meniu fix, tratament balnear 4 proceduri/zi - la recomandarea medicului, program artistic în fiecare seară, acces piscina cu apă dulce şi sărată, parcare, saună
şi sala de fitness. Intrare duminica, ieşire vineri.
Pentru tratament este necesară trimiterea din partea medicului de familie.

SOVATA, județul Mureș

PENSIUNEA ISUICA

Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
Ferită de circulaţie, zgomotul și atmosfera urbană sufocantă, pensiunea 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 și la băile
sărate de la Sovata. Pensiunea Isuica
este locul ideal pentru teambuilding uri sau training - uri oferindu - vă condiţii excelente de cazare și masă, precum
și 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 stereo, foişor și grătar, loc de joacă pentru copii, terasă și grădină.
Dotări camere: pensiunea va pune la
dispoziție 4 camere cu pat dublu (pat
matrimonial, minibar, terasă, duș,
produse cosmetice, prosoape, cablu

***

TV, acces cu card), 3 apartamente
family compus din 1 camera cu pat
matrimonial și 1 camera cu canapea
extensibilă (minibar, terasă, duș, produse cosmetice, prosoape, cablu TV,
acces cu card) și 1 apartament De
Luxe compus din 2 camere cu pat
matrimonial și 1 living cu canapea
din piele (minibar, terasă, duș, produse cosmetice, prosoape, cablu TV,
acces cu card).
Servicii masă: pensiunea dispune de
resturant propriu (circuit închis) unde
se poate servi micul dejun, prânzul și
cina.
Facilități copii: loc de joacă pentru
copii.
Fitness/Wellness/Sport: saună, piscină în aer liber, teren de tenis, tenis
de masă.

PERIOADA

TIP CAMERĂ

Cazare

05 Ian - 23 Dec

Dublă
Single
Apartament lux
Apartament family

67,60
68,40
102,60
91,20

Cazare + mic
dejun
85,50
79,80
131,10
108,30

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
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 și grătar.
Opţional servicii de masă: prânz - meniu fix 51,30 Lei/zi/adult; cina - meniu fix 45,60 Lei/
zi/adult.
Facilități copii în cameră dublă: 0 - 6 ani gratuitate la cazare și mic dejun, cu sau fără
pat suplimentar; 6 - 14 ani gratuitate la cazare fără pat suplimentar și achită micul dejun
17,10 Lei/zi, dacă solicită pat suplimentar cu mic dejun achită 57 Lei/zi; 14 - 17 ani
achită cazare cu pat suplimentar și mic dejun 63 Lei/zi.
Facilități copii în apartament: 0 - 6 ani gratuitate la cazare și mic dejun; 6 - 14 ani gratuitate la cazare și achită micul dejun 17 Lei/zi; 14 - 18 ani gratuitate la cazare și achită
micul dejun 23 Lei/zi. Al 3 - lea și al 4 - lea adult au gratuitate la cazare în apartament și
achită micul dejun 23 Lei/zi.
Condiţie: apartamentul family permite capacitatea a 2 adulţi cu 2 copii cu vârsta maximă de 18 ani (neîmpliniţi).

SOVATA, județul Mureș

HOTEL LACUL URSU

Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
PERIOADA
08 Ian - 18 Iun
15 Sep - 23 Dec
(Duminică - Joi)
19 Iun - 14 Sep
(All week)
13 Ian - 18 Iun
15 Sep - 23 Dec
(Vineri - Sâmbătă)

TIP CAMERĂ

Cazare + mic dejun

Dublă

107,81

Single

171,35

Dublă

171,35

Single

122,48

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare cu mic dejun bufet, acces gratuit la saună, piscina, sală fitness.
Servicii suplimentare: prânz sau cină 55 Lei/noapte/persoană.
Facilități copii: 0 - 6 ani gratuit la cazare și mic dejun cu sau fără pat suplimentar, 7 - 14
ani achită pat suplimentar cu mic dejun 92 Lei/zi, 14 - 18 ani achita: în cazul în care sunt
2 copii cu vârsta cuprinsă între 14 și 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.

Dotări generale: restaurant - 60 locuri, parcare proprie, internet, săli de
conferinţă: 2 - de 30 și 60 locuri dotate cu video proiector, ecran de proiecţie, plasmă, laptop cuplat la plasmă,
flip - chart, sonorizare, wireless.
Dotări camere: TV, minibar, baie cu

duș, 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.

Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)
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SOVATA, județul Mureș

HOTEL SZEIFERT

Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
PERIOADA

Hotelul este înconjurat de un cadru
natural relaxant, situat pe malul Lacului Negru, oferind servicii de cea
mai înaltă calitate. La un cost suplimentar, 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.
Dotări generale: restaurant, bar, terasă, recepţie, zona wellness - contra
cost, sala de conferințe cu capacitate
de 50 de persoane, camera de bagaje,
parcare privată gratuită - cu supraveghere video, seif, room service, internet WiFi gratuit disponibil în camere
și zonele publice, servicii de transfer
și inchiriei auto - contra cost și organizare de excursii - contra cost.
Dotări camere: hotelul dispune de
camere duble (tip 1, 2 și 3), suite (tip
1 și 2) și apartamente (tip 1, 2 și 3).
Camerele duble și suitele au podea
din lemn, zona de relaxare, minibar
și cutie de valori. Unele camere oferă
balcon. Toate unitățile de cazare includ 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 și sunt situate la etajul
I. Tip 2 sunt camerele nr. 16, 17 și 18
au o suprafaţă între 16 și 18 mp. Camerele au pat matrimonial, podea din
lemn, terasă și sunt situate la etajul I.
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Tip 3 sunt camerele nr. 22 și 23 au o
suprafaţă între 22 și 23 mp. Ambele
camere au pat matrimonial, podea
din lemn, NU au terasă și sunt situate
la etajul II. Camerele duble NU permit
introducerea unui pat suplimentar.
Apartamentele: Tip 1 sunt apartamentele nr. 11 și 19 au o suprafaţă de
31 mp, sunt cu terasă și sunt situate
la etajul I. Tip 2 este apartamentul nr.
21, are o suprafaţă de 35 mp, NU are
terasă și este situat la etajul II.
Tip 3 sunt apartamentele nr. 31 are
o suprafaţă de 30 mp și nr 32 are o
suprafaţă de 27 mp, ambele au terasă și sunt situate la etajul III. Permit o
capacitate de 4 locuri. Suitele: Tip 1
este cameracu nr. 24, are o suprafaţă
de 40 mp, este compusă din 3 camere + 1 baie, care comunica între ele
printr - o scară interioară. Suită are
podea din lemn, este situată la etajul
II și NU are terasă. Permite capacitatea a 6 locuri. Tip 2 este camera nr.
25, are o suprafaţă de 57 mp, este
compusă din 4 camere + 1 baie, care
comunica între ele printr - o scară
interioară. Suită are podea din lemn,
este situată la etajul II și NU are terasă. Permite capacitatea a 8 locuri.
Check-in ora 14:00 și check-out ora
14:00.
Condiţie: Repartizarea camerelor se
efectuează la recepţie.

05 Ian - 31 Mai
01 Oct - 23 Dec

01 Iun - 30 Iun
01 Sep - 30 Sep
(la aceste tarife
se adaugă mic
dejun)

01 Iul - 31 Aug
(la aceste tarife
se adaugă
demipensiune)

TIP CAMERĂ
Dublă matrimonială tip 1 (2 persoane)
Dublă matrimonială tip 2 (2 persoane)
Dublă matrimonială tip 3 (2 persoane)
Camera matrimonială în regim single tip 1
Camera matrimonială în regim single tip 2
Camera matrimonială în regim single tip 3
Apartament tip1 (2 persoane)
Apartament tip 2 (2 persoane)
Apartament tip 3 (2 persoane)
Dublă matrimonială tip 1 (2 persoane)
Dublă matrimonială tip 2 (2 persoane)
Dublă matrimonială tip 3 (2 persoane)
Camera matrimonială în regim single tip 1
Camera matrimonială în regim single tip 2
Camera matrimonială în regim single tip 3
Apartament tip1 (2 persoane)
Apartament tip 2 (2 persoane)
Apartament tip 3 (2 persoane)
Dublă matrimonială tip 1 (2 persoane)
Dublă matrimonială tip 2 (2 persoane)
Dublă matrimonială tip 3 (2 persoane)
Camera matrimonială în regim single tip 1
Camera matrimonială în regim single tip 2
Camera matrimonială în regim single tip 3
Apartament tip1 (2 persoane)
Apartament tip 2 (2 persoane)
Apartament tip 3 (2 persoane)

Cazare
103,95
99,00
94,05
178,20
168,30
158,40
113,85
113,85
103,95
113,85
103,95
99,00
188,10
178,20
168,30
123,75
113,85
113,85
123,75
113,85
103,65
207,90
188,10
178,20
133,65
123,75
123,75

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare, parcare privată gratuită, internet WI-FI gratuit.
Servicii de masa opţionale: mic dejun (obligatoriu în iunie și septembrie) 27,50 Lei/adult/
zi și demipensiune (obligatorie în iulie și august) 88 Lei/adult/zi.
Copii: 0 - 7 ani (13,75 Lei/zi - micul dejun și 44 Lei/zi - demipensiune); 7 - 12 ani (13,75
Lei/zi - micul dejun și 44 Lei/zi - demipensiune) și 12 - 17 ani achită 100 % tarif adult.
Facilități copii: 0 - 7 ani, gratuitate la cazare, fără pat suplimentar și achită 50 % din
mese; 7 - 12 ani, achită cazarea 100 % tarif adult (cazaţi în apartament sau suită) și achită 50 % din mese; 12 - 17 ani și al 3 - lea adult achită cazarea și mesele 100 % tarif adult.
Cameră dublă NU permite introducerea unui pat suplimentar.
Condiţie: Repartizarea camerelor se efectuează la recepţie.
Check - în ora 14:00 și check-out ora 14:00.

VILA ALPIN

STRAJA, județul Hunedoara

La cerere se pot organiza activităţi
de: rafting, tiroliană, escalada, paint
ball, activităţi speo.

Atracţii turistice: Schitul Strajă, Cabana Straja Veche, Câmpul Americanilor, Urşi în captivitate.

Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
Dotări generale: restaurant - 70 locuri, internet, bar, centru de închiriere
echipament sportiv, centrala termică.
Săli de conferinţă: 1 - o sală de conferinţă cu capacitate de 60 locuri.
Dotări camere TV, baie cu duș.
Număr total camere: 27, Duble:
24 - 9 camere cu pat matrimonial
1400X2000 și 15 camere twin două
paturi de 90x2000. Apartamente: 3 apartamentul este compus din living
cu canapea extensibilă și dormitor cu
pat matrimonial.
Servicii masă: se acordă în restaurantul Alpin, categoria 3 stele, în sistem a la carte’’.
Fitness/Wellness/Sport: Telescaunul este cel mai sigur mod de acces în
staţiunea Strajă. Programul de func-

****

ţionare este zilnic între 8: 00 și 16:
00 cu minim 10 persoane plătitoare.
În sezon, orarul de funcţionare este
prelungit, în funcţie de necesităţi.
Deserveşte pârtia Telescaun doar în
condiţii de ninsoare abundentă.
Platoul Constantinescu - lungime
1750 m, grad de dificultate - uşor;
Pârtia Lupului - 519 m lungime, grad
de dificultate - dificil; Pârtia Mutu 1270 m lungime, grad de dificultate medie, Pârtia Sfântu Gheorghe 700 m
lungime, grad de dificultate - uşoară;
Pârtia Platoul Soarelui 405 m lungime, grad de dificultate - uşor; Pârtia
Canal 1400 m lungime, grad de dificultate - dificil; Pârtia Telescaun 3200
m lungime, grad de dificultate - mediu
și dificil.

PERIOADA
02 Feb - 11 Feb
30 Iun - 01 Sep
all week
12 Feb - 09 Mar
Luni - Joi
12 Feb - 09 Mar
Vineri - Duminică
10 Mar - 29 Iun
02 Sep - 26 Nov
Luni - Joi
10 Mar - 29 Iun
02 Sep - 26 Nov
Vineri - Duminică

TIP CAMERĂ
Dublă

Cazare
75,00

Apartament 4 locuri

62,50

Dublă
Apartament 4 locuri
Dublă
Apartament 4 locuri
Dublă

60,00
55,00
75,00
62,50
50,00

Apartament 4 locuri

50,00

Dublă

60,00

Apartament 4 locuri

55,00

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare.
Servicii opţionale: mic dejun 22 Lei/noapte/persoană, prânz sau cină fișă cont 33 Lei/
noapte/persoană (copiii achită 50% din tariful de masa adult).
Facilități copii: 0 - 10 ani gratuit la cazare fără pat suplimentar, 12 - 17 ani achită 33,33
Lei/zi pat suplimentar.

TELEAC, județul Alba

THEODORA GOLF CLUB

premium și cultura culinară își dau o
întâlnire cosmopolită în vecinătatea panoramei unice a terenului, completând
vizual succesul unui prânz sau al unei
cine memorabile.
Cu o capacitate de până la 150 de locuri în interior și 90 de locuri pe terasele
exterioare, restaurantul este deschis zilnic, tuturor vizitatorilor. Meniul creat de

Dotări generale: restaurant, parcare
proprie, acces persoane cu dizabilităţi,
internet - gratuit wifi, păstrare obiecte
de valoare
Dotări camere: aer condiţionat, TV, minibar, seif, balcon, internet, uscător de
păr -, halate și papuci de baie
Servicii: Theodora Golf Club nu este
doar o poveste frumoasă, este un
teren de vârf, pentru că la design - ul
său și - au adus aportul cei mai titrați
specialiști externi care au creat aceste
parcursuri unice finalizate cu cel mai
lung par din lume - par 6 - 735 m.
Când vorbim de golf, avem pentru par-

tea de practice simulatorul indoor și driving range - ul acoperit, cu sistem audio
integrat și 20 de locuri disponibile pe
tot parcursul anului. Lacul unic de 5ha
cu insulă și 2 green - uri unde pasionații
golfului au posibilitatea să își exerseze
măiestria completează tabloul acestui
practice customizat, unic.
Terenul de golf ce se întinde pe 56 ha
cu 18 parcursuri în lungime totală de
6518 m numără 4 parcursuri par 3, 10
parcursuri par 4, 3 parcursuri par 5 și 1
parcurs par 6.
Servicii masă: Restaurantul clubului
este locul unde bun - gustul, ambianța

Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

chef Florin Matei, produsele proaspete,
selecția de băuturi sunt ingredientele
inedite pentru a petrece un timp de calitate la Theodora Golf Club ca vizitator,
oaspete sau jucător.
Fitness/Wellness/Sport: piscină în aer
liber, teren golf

Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
PERIOADA

TIP CAMERĂ
Vila Standard

05 Ian - 31 Mar

Vila Premium
Vila DeLuxe

Dublă
Single
Dublă
Single
Dublă
Single

Cazare + mic dejun
148,50
247,50
173,25
297,00
495,00
990,00

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare cu mic dejun.
Servicii opţionale: masa în regim fișă cont a la carte: prânz 82,50 Lei/zi, cina 82,50 Lei/
zi. Masa opţională pentru copii 55 Lei/zi prânz sau cină.
Facilități copii: 0 - 6,99 ani beneficiază de gratuitate la cazare și mic dejun fără pat
suplimentar, 7 - 15,99 ani achită 16,50 Lei pentru mic dejun fără pat suplimentar sau 110
Lei/zi cu mic dejun și pat suplimentar inclus. Peste 16 ani achită tarif integral de adult.
Patul suplimentar nu se acorda persoanelor peste 16 ani.

67

BALNEO MONTAN & DELTA DUNĂRII 2018

***

BALNEO MONTAN & DELTA DUNĂRII 2018

MARAMUREȘ
Artă populară, spiritualitate și ospitalitate, toate într-un cadru natural spectaculos.
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BAIA SPRIE, județul Maramureș

COMPLEX HOTELIER ȘUIOR

7, duble 38 - dintre care 24 camere cu
două paturi și 14 camere cu pat dublu
și apartamente 8 - apartamentul este
compus din living și dormitor.
Servicii masă: se acordă în unitatea
restaurant Șuior, în sistem fișă cont.
Fitness/Wellness/Sport: teren tenis,
sală fitness, SPA, saună, jacuzzi, solar,
darts. COTA 1000: restaurant 100 locuri,
bar ,,după schi’’, terasă restaurant pe lac.
Săli de conferinţă: 1 - o sală - 60 locuri
dotată cu: videoproiector, ecran de proiecţie, flipchart, aparatura audio-video,
Dotări generale: BAZĂ: restaurant 120
locuri, parcare proprie, loc de joacă pentru copii care asigură distracţia copiilor
pe un joc gonflabil de 21 m lungime și
5 m lăţime compus din tobogan, zid de
ascensiune și multiple obstacole, leagăne și personal pentru supravegherea lor
atât timp cât se află în incinta parcului,
terasă 40 locuri, braserie 100 locuri, păstrăvărie, centru închiriere echipamente

sportive (ski și snowboard). Săli de conferinţă: 1 - o sală - 80 locuri dotată cu: instalaţie de aer condiţionat, instalaţie de
sonorizare-amplificare, microfoane fixe,
aparatură de traducere simultană în trei
limbi, videoproiector, ecran de proiecţie,
flipchart, aparatura audio-video.
Dotări camere: TV, minibar, baie cu duș,
uscător de păr, telefon.
Număr total camere: 53 din care single

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 și un living spaţios. Pârtie
de schi cu o lungime de 1,400 m, dotată
cu telescaun cu o capacitate de 1200 de
persoane/oră și ratrac pentru nivelarea
ei. Accesul la telescaun se face pe bază
de cartele magnetice. Terenuri de: fotbal,
volei, bachet, doua saune.
Distracţie: masă de biliard, Paint Ball.

Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
PERIOADA
03 Ian - 31 Mar

01 Apr - 30 Nov

TIP CAMERĂ

Cazare + mic
dejun

Single
Dublă
Apartament
Single
Dublă
Apartament

155,00
110,00
145,00
120,00
95,00
120,00

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare cu mic dejun.
Servicii opţionale: prânz 60,50 Lei/zi/persoană, cina 49.5 Lei/zi/persoană.
Facilități copii: copiii cu vârsta până la 3 ani beneficiază de gratuitate la cazare în cameră cu părinţii; copiii cu vârsta cuprinsă între 3 ani împliniţi și 7 ani, cazaţi în cameră
cu părinţii plătesc 30% dintr-un loc și se asigură mic dejun +pat suplimentar; copiii cu
vârsta între 7 - 14 ani achită 50 % din tariful unui adult și se asigură patul suplimentar
și mic dejun.

Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)
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BORȘA, județul Maramureș

HOTEL CERBUL

nocturnă); teleschi și telescaun, trambulină naturală.
Tratament: Factorii naturali recomanda staţiunea în tratarea afecţiunilor

pulmonare, cardio-vasculare (mofete),
ale sistemului nervos periferic, iar apele minerale sunt eficiente în tratarea
afecţiunilor tubului digestiv, renale, ale
căilor urinare.
Distracţie: posibilitatea organizării de
excursii.
Atracţii turistice: Rezervaţia Pietrosu
Rodnei, Cascada Cailor, Lacul Ştiol,
Rezervaţia mixtă Peştera și Izvorul
Albastru al Izei, Rezervaţia Piatra Rea,
Parcul Naţional Munţii Rodnei.

Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
PERIOADA
03 Ian - 15 Mar

Adresă: Borşa, str. Brădet nr. 8, jud.
Maramureş Hotelul, situat într-un cadru deosebit, dispune de capacitatea
maximă de cazare de 62 persoane și
se recomandă ca fiind una din cele
mai bune și renumite variante de cazare din staţiunea Borşa. Poziţionat
în apropierea pârtiei de schi din staţiune, la circa 11 km de centrul oraşului
Borşa, la altitudinea de 850 m într-un
cadru pitoresc și deosebit.
Dotări generale: restaurant - 80 locuri,
parcare proprie, terasă - 40 locuri, bar
de zi - 20 locuri. Săli de conferinţă: 1 - o
sală cu capacitate de 40 locuri.
Dotări camere: TV-cablu, baie cu duș,
geamuri termopan. Apartamentele au
baie cu cadă. Majoritatea camerelor
au balcon.
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Număr total camere: 29. Duble: 26.
Apartamente: 1 - apartamentul este
compus din living și dormitor. Triple: 2.
Servicii: păstrarea obiectelor de
valoare,informaţii turistice, magazin
tip ABC.
Servicii masă: se acordă în restaurantul Cerbul, categoria 3 stele, în sistem
bonuri valorice.
Facilități copii: (în cameră cu 2 adulți)
- 0 - 10 ani beneficiază de gratuitate la
cazare fără pat suplimentar.
Fitness/Wellness/Sport: 5 părţii de
schi cu grad de dificultate care variază de la uşor la greu (Puzdrele, Poiana Ştiol, Poiana Știol - Vf. Știol - grad
de dificultate mediu; Brădet - grad de
dificultate uşor; Olimpică - grad de
dificultate ridicat și dispune în plus de

16 Mar - 01 Iun
17 Sep - 20 Dec

02 Iun - 31 Iul
21 Aug - 16 Sep

01 Aug - 20 Aug

TIP CAMERĂ

Cazare

Single
Dublă
Pat suplimentar
Apartament
Single
Dublă
Pat suplimentar
Apartament
Single
Dublă
Pat suplimentar
Apartament
Single
Dublă
Pat suplimentar
Apartament

85,00
55,00
30,00
100,00
80,00
50,00
35,00
90,00
100,00
60,00
30,00
110,00
105,00
65,00
25,00
115,00

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare.
Servicii opţionale: mic dejun: 22,00 lei/zi/persoană; prânz: 38,50 lei/zi/persoană; cina:
33,00 lei/zi/persoană.
Facilități copii: copiii cu vârsta până la 10 ani beneficiază de gratuitate la cazare în cameră cu părinţii, fără pat suplimentar; Copiii cu vârsta cuprinsă între 10 - 17 ani plătesc
obligatoriu pat suplimentar.

HOTEL NORD

BORȘA, județul Maramureș
tamente de lux. Săli de conferinţă: 1
- cu dotări moderne (videoproiectoare, sistem audio, computer, acces la
internet wireless) menite să asigure
succesul întâlnirilor.
Servicii masă: se servesc a la carte
în restaurantul propiu.
Fitness/Wellness/Sport:
piscină
acoperită, SPA - saună umedă, saună

uscată, sală fitness, grotă de sare,
duşuri emoţionale. Accesul la centrul
SPA este contracost.
Atracţii turistice: Săpânţa; Pasul
Prislop; Vârful Pietrosul Rodnei; Mocăniţa de la Vișeul de Sus; Biserica de
lemn din Mănăstirea Moisei; Cascada
Cailor; cariera de piatră.

Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
PERIOADA
03 Ian - 28 Feb

01 Mar - 30 Iun

Hotelul este construit la cele mai exigente standarde occidentale. Hotel
Nord este un loc al relaxării, al petrecerii plăcute a timpului, a concediilor
și vacanțelor. Este o locație all season, care beneficiază de minunatul
cadru natural al împrejurimilor. Munții
Rodnei, cu Masivul Pietrosu Rodnei
(2303 m) străjuieşte zona, impunând
solemnitate și puritate. Adresă: Str.

***

Alexandru Ioan Cuza nr,237.
Dotări generale: restaurant - 100
locuri.
Dotări camere: aer condiţionat, TV,
baie cu duș, internet, uscător de păr,
halat baie.
Număr total camere: 26 - Duble: 21
- 19 camere duble matrimoniale și 2
camere duble twin ; Apartamente: 5
- 3 apartamente standard și 2 apar-

01 Iul - 31 Iul

TIP CAMERĂ

Cazare

Single
Dublă
Apartament standard
Apartament de lux
Single
Dublă
Apartament standard
Apartament de lux
Single
Dublă
Apartament standard
Apartament de lux

160,00
110,00
130,00
150,00
140,00
100,00
120,00
140,00
220,00
135,00
160,00
185,00

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare.
Servicii opţionale: mic dejun: 33,00 lei/zi/persoană; prânz: 55,00 lei/zi/persoană; cina:
77,00 lei/zi/persoană. Mesele sunt meniu fix.
Facilități copii: copii 0 - 6 ani au gratuitate la cazare fără pat suplimentar; copii 6 - 16
ani achită obligatoriu pat suplimentar 40 lei/zi. Copiii 0 - 6 ani au mic dejun gratuit, iar
cei peste 6 ani achită 33 lei/zi.

BORȘA, județul Maramureș

HOTEL PĂLTINIŞ

Facilități copii: (în cameră cu 2
adulți) - 0 - 10 ani beneficiază de gratuitate la cazare fără pat suplimentar.
Atracţii turistice: Rezervaţia Pietro-

su Rodnei, Cascada Cailor, Lacul Ştiol, Rezervaţia mixtă Peştera și Izvorul
Albastru al Izei, Rezervaţia Piatra
Rea, Parcul Naţional Munţii Rodnei.

Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
PERIOADA

TIP CAMERĂ

Cazare

03 Ian - 15 Mar
02 Iun - 31 Iul
21 Aug - 16 Sep

Single
Dublă
Pat suplimentar
Single
Dublă
Pat suplimentar
Single
Dublă
Pat suplimentar

100,00
60,00
30,00
80,00
50,00
35,00
105,00
65,00
25,00

16 Mar - 01 Iun
17 Sep - 20 Dec
Inaugurat în Decembrie 2006 Hotelul
Păltiniş, amplasat într-un cadru pitoresc deosebit, pe valea Vișeuțului la
distanţă de 150 m faţă de DN18 sau
1000 m distanţă de intrarea în staţiunea turistică Borşa.
Dotări generale: restaurant, parcare
proprie, bar de zi, parter, 2 etaje și
mansardă, 3 bazine cu păstrăvi.
Dotări camere: TV, baie cu duș, bal-

con, apartamentele au în plus frigider.
Număr total camere: 20 Duble: 16 dintre care 2 cu pat matrimonial și 14
camere cu două paturi. Apartamente:
3 - apartamente cu pat matrimonial și
cameră separată cu loc de luat masa
și canapea extensibilă. Triple: 1
Servicii masă: se acordă în restaurantul Păltiniş categoria 3 stele, în
sistem a la carte.

Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

01 Aug - 20 Aug

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare.
Servicii opţionale: mic dejun: 22,00 lei/zi/persoană; prânz: 38,50 lei/zi/persoană; cina:
33,00 lei/zi/persoană.
Facilități copii: copiii cu vârsta până la 10 ani beneficiază de gratuitate la cazare în cameră cu părinţii, fără pat suplimentar; Copiii cu vârsta cuprinsă între 10 - 17 ani plătesc
obligatoriu pat suplimentar.
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BORȘA, județul Maramureș

HOTEL VICTORIA

ol, Rezervaţia mixtă Peştera și Izvorul
Albastru al Izei, Rezervaţia Piatra

Rea, Parcul Naţional Munţii Rodnei.

Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
PERIOADA
15 Ian - 05 Apr
11 Apr - 31 Mai
11 Sep - 20 Dec
Situat în staţiunea turistică Borşa din
Maramureş, Hotel Victoria pune la
dispoziţia turiştilor servicii de cazare
la cele mai înalte standarde, concepute și personalizate astfel încât să
satisfacă chiar și cele mai exigente
cerinţe și aşteptări în domeniu. Este
amplasat la doar 400 m de staţia de
autobuz din Borşa, la 2,3 Km de pârtia
de schi Runc - Știol, 32 Km de Vişeu
de Sus. Adresă: Str. Strâmtura nr. 9,
localitate Borşa, judeţ: Maramureş.
Dispune de o capacitatea maximă de
cazare de 49 de personae.
Dotări generale: restaurant, parcare
proprie, bar, bucătărie pentru clienţi.

***

HOTEL ROATA

Dotări camere: TV-cablu, telefon, minibar, fiecare cameră are baie proprie.
Camerele au balcon.
Număr total camere: 21. Duble: 17,
Apartamente: 4, Triple: 1.
Servicii masă: se acordă în restaurantul hotelului, în sistem a la carte.
Facilități copii: 0 - 6 ani au gratuitate
și sunt cazaţi în pat cu părinţii; 6 - 17
ani intra în triplă.
Distracţie: posibilitatea organizării
oricărui tip de eveniment festiv: petreceri, aniversări, mese festive, botezuri dar și a organizării de excursii.
Atracţii turistice: Rezervaţia Pietrosu Rodnei, Cascada Cailor, Lacul Şti-

6 Apr - 10 Apr

01 Iun - 10 Sep

TIP CAMERĂ

Cazare

Dublă
Single
Triplă
Apartament 4 persoane
Dublă
Single
Triplă
Apartament 4 persoane
Dublă
Single
Triplă
Apartament 4 persoane

55,56
88,89
48,14
47,22
88,89
66,67
72,23
77,78
122,22
55,56
61,11

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare.
Servicii de masa opţionale: pentru mic dejun se achită 27,50 Lei/zi/persoană; pentru
prânz sau cină se achită 38,50 Lei/zi/persoană. Mesele sunt în sistem a la carte.
Facilități copii: 0 - 6 ani au gratuitate la cazare fără pat suplimentar; 6 - 17 ani intră în
triplă.

CAVNIC, județul Maramureș
tul hibernal. Cele şapte pârtii (Icoana
1, Icoana 2, Roata 1, Roata 2, Rainer
1, Rainer 2 și Pârtia Albastră), din care
trei sunt noi, au o lungime de 800 –
2.200 de metri și o înclinație între 19
și 37 de grade, ceea ce le face potrivite
atât pentru începători, cât și pentru
avansați sau chiar profesionişti.

Distracție: În fiecare weekend organizăm pentru plăcerea dumneavoastră
o seară maramureşeană cu muzică
populară ce încălzeşte atmosfera.
Atracţii turistice: În localitate se
poate vizita Stâlpul tătarilor, Grădina
Regelui – plantaţie seculară de larice,
Biserica romano-catolică Sf. Maria.

Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
PERIOADA

Dotări generale: restaurant capacitate de 80 locuri, parcare proprie păzită,
internet, sală de mic dejun cu o capacitate de 70 de locuri. Săli de conferinţă: 1 - o sală de conferinţe cu o capacitate de până la 100 de locuri, dotată
cu instalaţie de sonorizare de ultima
generaţie, este oricând capabilă să vă
găzduiască întâlnirile de afaceri.
Dotări camere: TV, minibar, baie cu
duș, internet.
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Număr total camere: 30, Single: 1,
Duble: 22 - dintre care 17 camere standard și 5 camere cu pat suplimentar (2
camere de lux cu jacuzzi), Apartamente: 1 - apartamentul este dotat cu un
pat mare dublu, o cameră poate fi folosită ca dormitor, iar cealată cameră
poate fi folosită pentru lucru, aceasta
din urmă fiind dotată cu birou. Triple:
6.
Servicii masă: se acordă în restaurantul hotelului unde puteţi savura preparate delicioase clasice sau din bucătăria maramureşeană tradiţională.
Fitness/Wellness/Sport: Cavnicul,
datorită numărului mare de zile de
iarnă este cunoscut și că polul zăpezii
din Maramureş, lucru care constituie
un avantaj pentru cei ce iubesc spor-

05 Ian - 31 Mar

01 Apr - 30 Nov

TIP CAMERĂ
Dublă matrimonială
Triplă
Cvadruplă
Single
Cameră matrimonială în regim
single
Dublă matrimonială
Triplă
Cvadruplă
Single
Cameră matrimonială în regim
single

Cazare + mic
dejun
90,00
80,00
80,00
90,00
120,00
60,00
50,00
50,00
60,00
90,00

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare cu mic dejun.
Servicii opţionale: prânz sau cină 44 Lei/zi/persoană.
Facilități copii: în cameră matrimonială - un copil 0 - 2 ani are cazare și mic dejun gratuit; în cameră matrimonială cu pat suplimentar - 1 copil de 2 - 12 ani achită 45,00 Lei; - 2
copii: un copil 0 - 2 ani are gratuitate și un copil 2 - 12 ani achită 45 Lei; 2 copii 2 - 12 ani
achită 60 Lei și amândoi au micul dejun inclus.

DĂNEȘTI, județul Maramureș

HOTEL SECRET GARDEN

Izei, Țara Lăpuşului, Muzeul Etnografic Sighetul Marmaţiei, bisericile de
lemn din Maramureş.
PISCINELE EXTERIOARE:
- piscină copii, cu tobogane și o
adâncime de 0.5 m
- piscină cu hidromasaj cu o adâncime de 1,20 m
- piscină de 15x8 m și o adâncime
cuprinsă între 1,20 și 2,10 m
Temperatura apei este cuprinsă între
Dotări generale: restaurant - 100 locuri, parcare proprie, internet, terasă
- 150 locuri, cramă. Săli de conferinţă:
1 - sala are o capacitate de 30 locuri
și este dotată cu video-proiector,
flipchart, instalaţie de sonorizare,
toate de ultimă generaţie, oferind astfel condiţii optime pentru organizarea
de şedinţe, seminarii, traininguri, prezentări, precum și facilități de club.
Dotări camere: TV, minibar, baie cu
duș, uscător de păr, băi cu jacuzzi
în apartamente, telefon în cameră și
baie.
Număr total camere: 24, Duble: 20,
Apartamente: 4 - apartamentul este
compus din living cu canapea extensibilă și dormitor cu pat matrimonial.
Servicii: Incluse: acces gratuit la piscine, saună, sala de fitness și terenul

***

de sport. Contra cost: cosmetică, manichiură, pedichiură, coafor, frizerie.
Servicii masă: se acordă în restaurantul 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 românesc și internaţional. Terasa generoasă completează în mod inspirat
spaţiul restaurantului.
Fitness/Wellness/Sport: piscină în
aer liber - 3 piscine, piscină acoperită,
SPA, baza tratament, teren sport mixt
- fotbal, tenis, baschet - cu instalaţie
nocturnă, sală fitness, saună.
Atracţii turistice: Cimitirul Vesel din
Săpânţa, Mănăstirea Bârsană, Mănăstirea Sfântă Ana din Rohia, Valea

24 și 28 grade C. Piscinele sunt funcţionale din luna iunie până în luna
septembrie.
Tratament: afecţiuni ale aparatului
locomotor (afecţiuni reumatismale
inflamatorii, degenerative, abarticulare, stări posttraumatice), afecţiuni
ale aparatului digestiv, afecţiuni ginecologice, afecţiuni otolaringologice,
afecţiuni ale aparatului respirator,
distonii neurovegetative.

Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
PERIOADA

TIP CAMERĂ

Cazare + mic
dejun

05 Ian - 30 Nov

Single
Dublă
Apartament Junior Suite
Apartament Vip Suite

220,00
125,00
165,00
240,00

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare cu mic dejun bufet, accesul la piscinele interioare și exterioare,
saună, sala de fitness și teren de sport (tenis/fotbal), taxa hotelieră.
Facilități copii: copiii cu vârsta cuprinsă între 0 și 12 ani beneficiază de gratuiatate la
cazare și mic dejun, în cazul în care nu solicită pat suplimentar. În cameră dublă cu doi
adulți, primul copil beneficiază de gratuitate iar pentru al doilea copil se plăteşte 60,00
lei/zi și are inclus pat suplimentar și mic dejun.
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 camera respectiv.
Servicii opţionale: prânz sau cină 38,50 Lei/zi/adult și 22,00 Lei/zi/copil.

OCNA ȘUGATAG, județul Maramureș

HOTEL CRĂIASCA

Dotări generale: restaurant Clasic 307 locuri, parcare proprie - gratuită în
limita locurilor disponibile, grădină de
vară, bar de zi.
Dotări camere: TV, minibar, baie cu
duș - cadiță.
Număr total camere: 63 din care duble: 60 de 3* superior. Apartamente: 3
- clasificate la 3* superior. Apartamentul este compus din living și dormitor,
despărţite prin uşă.
Servicii masă: se asigură în unitatea
Restaurant Clasic cu o capacitate de
307 locuri.
Fitness/Wellness/Sport: bază tratament - cu bazin cu apă minerală, teren
sport mixt - fotbal, handbal și tenis de

câmp (toate cu bitum), ştrand cu apă
minerală (3 bazine), saună cu o capacitate de 12 persoane.
Tratament: Baza de tratament a hotelului are o suprafaţă de 800 mp și
este destinată tratării următoarelor
afecţiuni: reumatismale degenerative,
abarticulare, neurologice periferice și
a afecţiunilor ginecologice. Proceduri:
balneaţie cu ape minerale, hidroterapie, kinetoterapie, masoterapie, băi
galvanice, aplicaţii parafină, terapie
respiratorie, electroterapie, magnetoterapie, ultrasunete, solux, laser, kinetoterapiede grup la sală. Tratamentele
sunt efectuate sub supravegherea
personalului medical. Turiştii trebuie
să prezinte la hotel dovadă de asigurat
(adeverinţă de la locul de muncă sau
cupon de pensie) și bilet de trimitere
tip pentru servicii medicale 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: Valea Izei, Pădurea
Crăiasa, Rezervaţia Pietrosu Rodnei,
Mănăstirea Bârsana.

Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)

PERIOADA

TIP CAMERĂ

Dublă*** superior
05 Apr - 30 Iun
01 Sep - 15 Dec Dublă*** superior
în regim single
Dublă*** superior
01 Iul - 31Aug Dublă*** superior
în regim single

Cazare + Oferta specială
Cazare
tratament
mic dejun
+ mic
+ fișă cont cazare + PC
dejun
(meniu fix) +
30 lei
Sejur
tratament
Sejur
minim 2
Sejur minim 5
minim 2
nopți
nopți
nopți
89,60

117,60

117,60

136,64

164,64

164,64

100,80

128,80

134,40

154,56

182,56

188,16

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare cu mic dejun sau cazare cu mic dejun și fișă cont 30 lei/zi/adult.
Oferta specială tratament include: cazare cu pensiune completă meniu fix, 4 proceduri
de tratament/zi. Pentru a beneficia de tratament, turistul trebuie să se prezinte cu biletul
de trimitere de la medicul de familie sau specialist și cardul de sănătate. Tratamentul
include două consultații medicale și 4 proceduri de tratament/zi/adult. Copiii 0 - 17 ani
au inclusă pensiunea completă sub formă de meniu fix dar nu au inclus tratamentul.
Mese copii 0 - 12 ani: mic dejun: 22,40 lei/zi; mic dejun+ fișă cont 15 lei: 39,20 lei/zi;
pensiune completă (meniu fix): 39,20 lei/zi.
Mese copii 12 - 17 ani: mic dejun: 22,40 lei/zi; mic dejun+ fișă cont 30 lei: 56 lei/zi; pensiune completă (meniu fix): 56 lei/zi.
Facilități copii: 0 - 5 ani neîmpliniți cazare gratuită fără pat suplimentar dar mesele se
achită; un copil 5 - 12 ani achită obligatoriu pat suplimentar cu mic dejun 50,40 lei/zi,
al doilea copil 5 - 12 ani achită mic dejun + taxa utilități: 33,60 lei/zi. Copiii peste 12 ani
sunt considerați adulți.
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RECEA, județul Maramureș

HOTEL ROMANIȚA

00. În camerele hotelului Romanița
nu se fumează. Accesul cu animale
de companie în hotel este interzis.
Romanița Events organizează conferinţe, nunţi, botezuri, zile de naştere.
Servicii: La cerere se poate oferi
servicul de transfer auto contra cost,
servicii de curăţătorie contra cost, excursii contra cost.

Servicii masă: Se acordă în Restaurantul Romaniţa, categoria 3 stele,
mic dejun bufet, restul meselor fiind
în sistem fișă cont a la carte.
Fitness/Wellness/Sport: piscină în
aer liber - 2 piscine exterioare, piscină
acoperită, SPA - saună uscată și umedă cu acces gratuit, jacuzzi, masaj la
cerere contra cost.

Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
Dotări generale: restaurant - Terasa
Romaniţa, bar, parcare proprie privată și supravegheată, zonă de relaxare
cu fotolii. Săli de conferinţă: 2 - Salonul Gold cu o capacitate de 350 locuri
și salonul Silver cu o capacitate de
150 locuri.
Dotări camere: aer condiţionat, TV,
minibar, baie cu cadă, baie cu duș,
balcon - pentru camerele twin, internet wireless gratuit., uscător de păr,
telefon, halat, birou, mochetă, detec-

***

toare de fum și sisteme de prevenire
a incendiilor. Accesul în camere se
face pe bază de cartele magnetice.
Număr total camere: 31, Duble: 26
- dintre care 22 sunt cu pat matrimonial și funcţionează ca și camere
single și 4 camere sunt duble twin.
Apartamente: 1, Triple: 4. Accesul în
camere se face pe bază de cartele
magnetice.
Observații: Check-in începând cu
ora 14: 00; check-out până la ora 12:

PERIOADA

TIP CAMERĂ

Cazare + mic
dejun

03 Ian - 20 Dec

Single
Dublă
Triplă
Apartament

170,00
110,00
86,67
205,00

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare cu mic dejun, acces la SPA și la piscină exterioară (în sezonul
cald).
Servicii opţionale: prânz sau cină 55,00 Lei/zi/adult și copil peste 4 ani și 27,50 Lei/zi/
copil 0 - 4 ani.
Faciltăți copii: 0 - 4 ani gratuit la cazare cu mic dejun, 4 - 14 ani achită pat suplimentar cu
mic dejun 40 Lei/noapte. Mic dejun copil 4 - 14 ani este 22,22 Lei/zi.

SĂCEL, județul Maramureș

PENSIUNEA LĂCRĂMIOARA

Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)

Situată în Maramureşul Istoric în localitatea Săcel, departe de vacarmul
urban, în unul dintre cele mai importante centre turistice ale României,
oferind confort și dotări de clasă, dar
în acelaşi timp intimitatea, căldura
și eleganța locuinţei proprii, Pensiunea Lăcrămioara satisface cele mai
exigente pretenţii. Ospitalitatea specifică locului, bucătăria tradiţională,
amabilitatea, promptitudinea și calitatea serviciilor sunt motivele care vă
vor face să reveniţi cu plăcere la noi.
Dotări generale: parcare proprie păzită - 40 locuri, internet, terasă
închisă - 60 locuri, terasă deschisă 30 locuri, spaţiu de campare, grătar
exterior.
Dotări camere: TV, frigider - minibar,
baie cu duș, internet.
Număr total camere: 23 Duble: 11
matrimoniale, 2 camere duble matri-
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moniale și 4 twin. Apartamente: 3.
Triple: 3.
Servicii masă: se acordă în sala de
mese - 32 locuri sau în sala de mese
fumători - 50 locuri și pe cele două
terase deschise - 30 + 60 locuri.
Distracţie: sală de jocuri - biliard,
darts, tenis de masă, spaţiu pentru
campare, grătar exterior (rotisor, cuptor pâine).
Atracţii turistice: Rezervaţia Naturală Pietrosul Rodnei, Cascada Cailor,
Rezervaţia naturală Izvorul Albastru
al Izei, Valea Vaserului, Muzeul Maramureşului din Sighetul Marmaţiei,
Cimitirul vesel de la Săpânţa, Mănăstirea de la Săpânţa - Peri, Mănăstirea
de la Bârsana, atelierul de ceramică a
lui Tanase Cocean, atelierul de măşti
populare a lui Vasile Susca, Atelierul
lui Grigore Tulean.

PERIOADA

TIP CAMERĂ

Cazare + mic
dejun

EXTRASEZON
15 Ian - 31 Mar
01 Oct - 30 Nov

Single
Dublă
Triplă
Dublă cu două paturi matrimoniale
Apartament cu două dormitoare
Apartament cu un dormitor

120,00
60,00
46,67
75,00
90,00
80,00

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servcii incluse: cazare cu mic dejun meniu fix.
Servicii opţionale: prânz meniu fix 44 Lei/zi/persoană și cina meniu fix 38,50 lei/zi/persoană.
Facilități copii: 0 - 10 ani beneficiază de gratuitate la cazare dacă nu solicită pat suplimentar și dorm în pat cu partintii dar plătesc mic dejun obligatoriu 11,11 Lei/zi. Patul
suplimentar este 50% dintr-un loc. Copii peste 10 ani plătesc mic dejun 22,22 Lei/zi.

Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
PERIOADA

TIP CAMERĂ

Cazare

SEZON
01 Apr - 30 Sep
01 Dec - 20 Dec

Single
Dublă
Triplă
Dublă cu două paturi matrimoniale
Apartament cu două dormitoare
Apartament cu un dormitor

120,00
60,00
46,67
75,00
90,00
80,00

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servcii incluse: cazare.
Servicii opţionale: mic dejun meniu fix 22,00 Lei/zi/adult și copil peste 10 ani, prânz
meniu fix 44,00 Lei/zi/persoană și cina meniu fix 38,50 Lei/zi/persoană.
Facilități copii: 0 - 10 ani beneficiază de gratuitate la cazare dacă nu solicită pat suplimentar și dorm în pat cu partintii. Patul suplimentar este 50% dintr-un loc.

VIȘEU DE SUS, județul Maramureș

HOTEL MIRAGE RESORT

adulţi și 2 copii); Apartamente junior:
3 - 2 apartamente junior fără balcon
(se pot caza 3 adulți sau 2 adulţi și 2
copii) și 1 Apartament Junior Superior (se pot caza 4 adulţi; 2 adulți și 2

copii sau 3 adulți și 1 copil).
Servicii masă: se acordă în restaurantul propiu (80 locuri) în sistem a
la carte.

Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
PERIOADA

05 Ian - 11 Apr
16 Sep - 30 Nov

Pentru turiştii care aleg ca loc de popas și odihnă hotelul Mirage Resort,
se asigură pe lângă linişte și confort,
un complex de piscine în aer liber,
deschis în perioada primăvară-vară,
în care cu siguranţă vă veţi simţi excelent.
Dotări generale: restaurant - 80 locuri, parcare proprie gratuită, loc de
joacă pentru copii, internet wireless.
Săli de conferinţă: 1 - sală conferinţă
cu o capacitate de 80 de persoane

dotată cu flipchart și videoproiector.
Dotări camere: aer condiţionat, TV,
minibar, baie cu duș, balcon, internet,
uscător de păr.
Număr total camere: 3, duble: 27 - 23
camere duble standard și 4 camere
duble delux. Diferenţa dintre camerele duble standard și cele delux
este de suprafaţă. Camerele duble
delux sunt cu 4 m2 mai mari. Toate
camerele au balcon; Apartamente: 2
- business (se pot caza 3 adulți sau 2

Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

12 Apr - 15 Sep
01 Dec - 22 Dec

TIP CAMERĂ

Cazare + mic
dejun

Single
Dublă standard
Dublă deluxe
Apartament Junior fără balcon
Apartament Junior Superior
Apartament Business
Penthouse
Single
Dublă standard
Dublă deluxe
Apartament Junior fără balcon
Apartament Junior Superior
Apartament Business
Penthouse

171,00
90,00
100,00
140,00
180,00
200,00
225,00
247,00
130,00
130,00
150,00
225,00
225,00
250,00

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare cu mic dejun. Intrarea la Aqua Park nu este inclusă în preţul
de cazare.
Servicii opţionale: prânz: 44,00 lei/zi/persoană; cina: 55,00 lei/zi/persoană.
Facilități copii: un copil 0 - 6 ani gratuitate la cazare fără pat suplimentar și mic dejun,
dacă sunt 2 copii 0 - 6 ani unul are gratuitate la cazare și mic dejun și al doilea plăteşte
obligatoriu pat suplimentar cu mic dejun 88,89 lei/zi; 6 - 14 ani plătesc pat suplimentar
cu mic dejun inclus 88,89 Lei/zi; copii peste 14 ani achită tarif adult.
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BUCOVINA
Patrimoniu cultural mondial, smerenie și seninătate.

76

GURA HUMORULUI, județul Suceava

HOTEL BEST WESTERN BUCOVINA

Hotelul Best Western Bucovina 4* aflat
în oraşul Gura Humorului, la 35 de
km de Suceava și la 5 km distanţă de
Mănăstirea Voroneţ și 4 km de Mănăstirea Humorului, înconjurat de obcini
domoale, pe cursul râului Humor, vă
oferă condiţii foarte bune de cazare,
la standardele internaţionale ale unui
hotel de 4 stele. Best Western Bucovina pune la dispoziţia oaspeţilor camere
dotate modern, cu privelişte deosebită,
o ambiantă caldă și tradiţională ce se
îmbină armonios cu facilități de cazare
ale secolului XXI.
Dotări generale: restaurant - 3 restaurante: Restaurant Casa cu Pridvor,
Restaurantul Naturalis și Hanul Ariniş,
parcare proprie, acces persoane cu
dizabilităţi, loc de joacă pentru copii,
animalele de companie acceptate, păstrare obiecte de valoare, Lobby bar - 60

****

locuri, bar - terasă. Săli de conferinţă: 5
- Sala Tisa - 280 locuri; Sala Mesteacanul - 60 locuri; Sala Bradul - 20 locuri;
Sala Alunul - 70 locuri; Sala Artarul - 60
locuri. Sălile de conferinţă sunt dotate
cu: ecran de proiecţie, videoproiector,
sonorizare și microfoane, internet wireless, flipchart și 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 twin, 24
camere cu pat matrimonial, 2 camere
VIP – twin; Apartamente: 2; Apartamente junior: 4.
Servicii: concierge, trezirea turiştilor,
secretariat și spălătorie (contra cost).
Servicii masă: 2 restaurante, terasă.
Facilități copii: spaţiul de joacă „Best
Play” pentru copii este un loc viu colo-

rat, cu decoruri și animaţii din poveşti,
muzică și multă veselie (deschis Luni
- Vineri între orele 16: 00 - 21: 30 și
Sâmbăta - Duminica între orele 10: 00 21: 30). Copii care nu au împlinit vârsta
de 3 ani vor fi însoţiţi obligatoriu de un
adult.
Fitness/Wellness/Sport: SPA: sală fitness, saună finlandeză, saună umedă,
jacuzzi, hammam și masaj.
Tratament: centrul „Vitality Spa & Wellness”, pune la dispoziţia clienţilor o cameră în care a fost amenajată o salină
de suprafaţă, cu sare de la salina Praid,
de asemenea există 2 cabinete în care
se realizează tratamente corporale cu

produse 100% naturale și vegetale.
Clienţii se pot bucura și de tratamente
pentru tonifiere și reechilibrare energetică cu metale preţioase, tratamente
anti-age și alte ritualuri menite să readucă armonia trup - minte - suflet.
Distracţie: biliard, închirieri jocuri de
societate. În apropiere se află zona de
schi Şoimul și centrele de agrement
Parcul Ariniş 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 Bucovinean.

Preţuri recomandate în Euro/noapte/persoană (adult în cameră)
Cazare + mic dejun
PERIOADA

TIP CAMERĂ

Sejur 1
noapte

Sejur 2 nopți

Sejur minim
3 nopți

10 Ian - 31 Mar
01 Nov - 20 Dec

Dublă
Single
Dublă
Single

25,20
40,32
26,88
45,92

25,20
40,32
25,76
43,68

22,40
35,84
24,64
41,44

01 Apr - 31 Oct

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare cu mic dejun.
Servicii opţionale: prânz sau cină 11 Euro/zi.
Facilități copii: copiii sub 3 ani, beneficiază de gratuitate dacă sunt cazaţi în camera
părinţilor (pătuţ inclus la cerere), 3 - 12 ani achită 5,60 Euro/zi - mic dejun sau 11,20
Euro/zi pat suplimentar și mic dejun, copiii 12 - 18 ani achită 16,80 Euro/zi (cazarea în
garsonieră pe canapea extensibilă și mic dejun).

GURA HUMORULUI, județul Suceava

HOTEL TOACA BELLEVUE

cu sania cu cai, cu caleasca și căruţa tradiţională bucovineană, plimbare
cu balonul. Pentru acces la piscină se
poate vizita Parcul Ariniş, bazinul Sălii
Polivalente, bazin pentru copii, saună,
jacuzzi, masaj de relaxare.

Atracţii turistice: Parcul de aventuri
Escalada Gura Humorului, Pârtia ski
Şoimul Gura Humorului, Rezervaţia
naturală Piatra Pinului, Mănăstirea
Humor, Mănăstirea Voroneţ, Rezervaţia Fâneţele seculare de la Frumoasă.

Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
Dotări generale: restaurant - 250
locuri, parcare proprie - 200 locuri,
supravegheată video, loc de joacă
pentru copii, păstrare obiecte de valoare, lobby - bar de 40 locuri, terasă.
Săli de conferinţă: 2 - sala conferinţe
de 80 locuri, dotată cu conexiune wifi
internet gratuită, videoproiector, ecran
și flipchart. Coffe breaks, prânzuri și
cina buffet.
Dotări camere: TV, minibar, baie cu
duș, internet - fibră optică, telefon.
Număr total camere: 35 Duble: 30 dintre care 26 camere cu două paturi
și 4 camere cu pat matrimonial. Apartamente: 2 - apartamentul este compus din living cu canapea extensibilă

și dormitor. Garsoniere: 3 - garsonierele dispun de canapea extensibilă.
Servicii masă: se acordă în restaurantul propriu, a la carte, cu preparate
din bucătăria bucovineană și internaţională. De asemenea ferma proprie
asigura prepararea mâncărurilor tradiţionale.
Fitness/Wellness/Sport: teren sport
mixt, teren de fotbal, închiriere ATV,
rafting, parapantă, tir cu arcul în Aventura Parc, snowmobile, pârtia „Şoimul”
dotată cu telescaun de 1280m, paintball, călărie.
Distracţie: masa de ping pong, biliard, închirieri rummy, table, tururi de
mănăstiri cu ghid specializat, plimbări

Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

PERIOADA

TIP CAMERĂ

Single
Dublă
05 Ian - 30 Apr
16 Sep - 30 Nov Garsonieră
Apartament
Single
Dublă
01 Mai - 15 Sep
01 Dec - 22 Dec Garsonieră
Apartament

Cazare + mic dejun
Sejur 1 - 2 nopți

Sejur minim 3 nopți

170,00
97,78
140,00
172,78
190,00
110,00
160,00
192,78

161,11
92,22
132,22
162,78
180,00
103,89
151,11
181,66

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare cu mic dejun.
Servicii opţionale: prânz sau cină 55 Lei/zi.
Facilități copii: copii 0 - 4 ani au gratuitate la cazare fără pat suplimentar și la mic dejun. Copiii 4 - 12 ani plătesc pat suplimentar+ mic dejun 55,56 Lei/zi. Copii peste 12 ani
sunt consideraţi adulți. Al treilea adult și al patrulea adult în garsoniera sau apartament
plătesc micul dejun 22,22 lei/zi.
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GURA HUMORULUI, județul Suceava

PENSIUNEA LA CONAC ÎN BUCOVINA

în imediat apropiere a zonei lobby bar, astfel încât părinţii se relaxează
și copiii se pot juca în voie; spaţiul
este dotat cu topogan, măsuţe și scaune, jucării, televizor. Locul de joacă
exterior este dotat cu 2 topogane,
bară de căţărat, groapă de nisip. leagăne, căsuţe în copac cu topogan.
Fitness/Wellness/Sport: SPA, jacuzzi de 6 persoane, saună, sală masaj, aparate fitness.
Distracţie: biliard, căsuţă ţărănească

pentru petreceri câmpeneşti.
Atracţii turistice: Pârtia Şoimul, Salina Cacica, Parcul Naţional Călimani,
Cetatea de scaun, Muzeul Obiceiurilor
Populare, Mănăstirea Putna, Mănăstirea Suceviţa, Mănăstirea Moldoviţa,
Mănăstirea Humorului, Mănăstirea
Voroneţ, Airsoft, Tir cu arcul, Aventura Parc, Piscina Ariniş, Catedrala
Naşterea Maicii Domnului.

Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
PERIOADA
03 Ian - 15 Feb
16 Sep - 20 Dec

Dotări generale: 1 restaurant de
nefumători: 90 de locuri, bar și zona
lobby - bar dotată cu canapele, fotolii,
şemineu și televizoare pentru petrecerea timpului liber: 40 de locuri, loc
de joacă interior dotat cu topogan,
măsuţe și scaunele, jucării, televizor,
parcare proprie supravegheată video.
Săli de conferinţă: 1 - 40 locuri dotată
cu ecran de proiecţie, videoproiector,
flipchart.
Dotări camere: WI-FI, minibar, TV
LED HD, telefon, uscător păr,baie cu
cabină de duș, balcon, încălzire centrală pe lemne, sezor fum în camere,
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mocheta, papuci de casă, cosmetice
gama LUX.
Număr total camere: 22 din care,
Duble/Twin: 16, Garsoniere: 4 cu pat
matrimonial, Apartamente: 2.
Servicii masă: se acordă în restaurantul de nefumători cu meniu tradiţional, potrivit pentru a servi masa a la
carte, dar și pentru organizări de evenimente private, petreceri corporate.
Tersa exterioară cu 40 - 50 de locuri.
Facilități copii: (în camera cu 2
adulți): Serviciile pentru copiii mai
mici de 4 ani cazaţi în camera părinţilor sunt gratuite; loc de joacă interior

16 Feb - 15 Iul

16 Iul - 15 Sep

TIP CAMERĂ

Cazare + mic dejun

Single
Dublă
Garsonieră
Apartament
Single
Dublă
Garsonieră
Apartament
Single
Dublă
Garsonieră
Apartament

196,00
112,00
128,80
162,40
218,40
123,20
145,60
179,20
229,60
128,80
151,20
201,60

Toate tarifele afişate pentru cazare şi servicii opţionale includ comisionul agenţiei.
Servicii incluse: cazare cu mic dejun, taxa hotelieră.
Servicii opţionale: prânz sau cină 60,50 Lei/zi.
Facilităţi copii: 0-2 ani gratuit la cazare FĂRĂ pat suplimentar şi gratuitate la mic dejun; 3-11 ani: achită 33,60 Lei/zi pentru canapea extensibilă şi 22,40 lei/zi/copil pentru
mic dejun; peste 12 ani achită 33,60 Lei/zi pentru canapea extensibilă şi 28 Lei/zi/copil
pentru mic dejun.

GURA HUMORULUI, județul Suceava

PENSIUNEA CASA HUMOR

teliere), încălzire centrală. Camerele
nu sunt dotate cu aer condiţionat!
Săli de conferinţă: 2 - Sala de conferinţe din corpul B are o capacitate
de 40 locuri. Sala de conferinţe din
corpul A are o capacitate de 20 locuri.
Dotări camere: TV, minibar, baie cu
duș, internet - wireless, încălzire centrală, telefon, terasă proprie.
Număr total camere: 20 - dispuse în
2 corpuri. În total sunt 46 locuri de cazare. Corpul A este format din: restaurant, recepţie, sala de conferinţă - 20
locuri și 10 structuri de cazare: 5 camere duble matrimoniale, 2 camere
duble twin, 2 apartamente - formate
dintr - o cameră dublă matrimonială
și o cameră dublă twin, și baie - cu
cadă; 1 apartament format dintr - o
cameră dublă matrimonială și o cameră dublă twin la mansardăta; baie
- cu cabină de duș. Corpul B recent
deschis, are în structura sa: centrul
Spa (piscina, Jacuzzi, saună, masaj),
sala de conferinţă - 40 locuri și 10
camere duble. Duble: 17 - 5 camere
duble matrimoniale; 12 camere duble
twin. Apartamente: 3
Observații: Ziua hotelieră începe la
ora 14: 00 și se termină la ora 12: 00

următoarea zi.
Servicii: Contra cost: room service
opţional, serviciu de trezire clienţi,
transport la cerere la și de la aeroport, închiriere table, remy, cărţi,
transmitere/primire mesaje fax, opţional spălat/ călcat lenjerie, excursii
organizate la mănăstiri, se asigură
transport și ghid, seara câmpenească cu program folcloric, masă tradiţională și foc de tabără, o zi la stână
cu degustare de brânzeturi, miel, balmoş, închirieri ATV-uri.
Servicii masă: se asigură în unitatea
restaurant CasaHumor, în sistem fișă
cont.
Fitness/Wellness/Sport:
piscină
acoperită, jacuzzi, saună, masaj.
Distracţie: plimbări cu caleasca/ sania (în funcţie de sezon) trasă de cai contra cost, sala de agrement (darts,
biliard, ping-pong).
Atracţii turistice: Parcul de aventuri
Escalada Gura Humorului, Pârtia ski
Şoimul Gura Humorului, Rezervaţia
naturală Piatra Pinului, Mănăstirea
Humor, Mănăstirea Voroneţ, Rezervaţia Fâneţele seculare de la Frumoasă.

Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
PERIOADA

Dotări generale: restaurant - 60 locuri, parcare proprie - 20 locuri, internet - wireless, loc de joacă pt. copii
interior și exterior, Bar/ Lounge - 30
locuri, grădina de vară cu terasă și
foişor - 40 locuri, foişor în aer liber
cu grătar. „Sus în deal” la CasaHumor
veţi găsi căsuţa bătrânească care reprezintă o bucăţică din ce înseamnă
gospodăria ţăranilor bucovineni! Este
perfectă pentru petrecerile câmpeneşti. STRUCTURA DE CAZARE ŞI
FACILITĂȚI CASA HUMOR 4* Corpul
A (corp fumători) INTRARE - Recepţie
și Lounge (zona fumători) MEZANIN
- Restaurant 50 locuri (zona nefumători) - Loc de joacă pentru copii
ET3 - Sala de Conferinţă - 40 locuri în
aranjament “Teatru” Corpul A - etaj 1 3 camere duble cu balcon - 1 cameră

twin cu balcon - 1 apartament (suită)
format din 1 cameră dublă matrimonială + 1 cameră twin și grup sanitar
cu cadă, balcon. Poate fi rezervat și
în regim de dbl. Corpul A - etaj 2 - 1
apartament (suită) format din 1 cameră dublă matrimonială + 1 cameră
twin și grup sanitar cu cadă, balcon.
Poate fi rezervat și în regim de dbl. 1 apartament format din 1 cameră
dublă matrimonială + 1 cameră twin
(mansardată) și grup sanitar cu cabină de duș, balcon. Poate fi rezervat și
în regim de dbl. - 2 camere duble cu
balcon - 1 cameră twin cu balcon Corpul A - etaj 3 - 2 camere duble/twin
mansardate - 1 cameră dublă/twin
cu balcon Corpul B (corp nefumători)
- Centru SPA (piscina, Jacuzzi, saună, sala masaj) - Sala de Agrement
(mansardă) - 10 camere duble/twin
- 5 camere la parter (3 fără balcon) +
5 camere etaj 1 (1 fără balcon) Casa
țărăneasca - grătar, proţap, foişor, loc
de joacă pentru copii.
Dotări camere: Cablu TV, internet wireless, telefon, mini-bar, baie proprie
(prosoape, papucei, consumabile ho-

Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

TIP CAMERĂ

Dublă
Single
16 Ian - 15 Iun
16 Sep - 22 Dec Apartament (ocupare 2 persoane)
(Duminică - Joi) Apartament (ocupare 3 persoane)
Apartament (ocupare 4 persoane)
Dublă
16 Ian - 15 Iun
Single
16 Sep - 22 Dec
Apartament (ocupare 2 persoane)
(Vineri Apartament (ocupare 3 persoane)
Sâmbătă)
Apartament (ocupare 4 persoane)
Dublă
Single
16 Iun - 15 Sep Apartament (ocupare 2 persoane)
Apartament (ocupare 3 persoane)
Apartament (ocupare 4 persoane)

Cazare + mic dejun
95,20
162,40
140.0
109,39
84,00
109,20
162,40
156,80
113,87
92,40
109,20
173,60
156,80
113,87
92,40

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare cu mic dejun, acces gratuit la Spa (piscină interioară, jacuzzi,
saună), internet wirleess gratuit, parcare gratuită, loc de joacă pentru copii (interior și
exterior), sala de agrement, foişor, terasă și taxa de staţiune.
Facilități copii în cameră dublă: 0 - 3 ani au gratuitate la cazare și mic dejun în camera
cu 2 adulţi, dacă nu solicită pat suplimentar; în cazul în care solicita pat suplimentar
achită 33,60 Lei/zi/copil; copiii 4 - 14 ani achită pentru mic dejun 22,40 Lei/zi și pentru
patul suplimentar fără mic dejun 33,60 Lei/zi; copiii 14 - 17 ani achită pentru mic dejun
28 Lei/zi și pentru patul suplimentar fără mic dejun achită 33,60 Lei/zi.
Facilități copii în apartament: 0 - 3 ani au gratuitate la cazare și la mic dejun dacă dorm
în aceelasi pat cu părinţii în apartament cu 2 adulți; copiii 4 - 14 ani achită pentru mic
dejun 22,40 Lei/zi; copiii 14 - 17 ani achită 28 Lei/zi.
Opţional servicii de masă: prânz - fișă cont (a la carte) 56 Lei/zi/persoană, cina - fișă
cont (a la carte) 56 Lei/zi/persoană. Copiii 0 - 14 ani achită 50% din valoarea mesei pt
cina și prânz.
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HOTEL SOFIA

SUCEVIȚA, județul Suceava
drumeţie prin pădure până la mănăstirea Suceviţa, vizită la atelierul de ceramică Marginea, salina Cacica, plimbări
cu caleasca sau sania.
Servicii masă: se acordă în restaurantul Sofia, o locaţie elegantă, cu o
capacitate de 420 de locuri, dispusă
pe 2 etaje. Restaurantul vă oferă un
meniu cu specific bucovinean și tradiţional românesc, dar și internaţional.

Aici veţi descoperi bucătăria de înaltă
clasă și cele mai rafinate specialităţi.
Fitness/Wellness/Sport: piscină interioară, saună, masaj și sala de fitness.
Distracţie: drumeţii prin pădure, plimbări cu caleasca sau sania.
Atracţii turistice: mănăstirea Suceviţa, Atelierul de ceramică Marginea și
salina Cacica etc.

Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
PERIOADA
Hotel Sofia este situat în mijlocul pădurii de conifere și foioase, la câteva
sute de metri de una dintre celebrele
mănăstiri ale Bucovinei - Suceviţa,
oferind liniştea și confortul necesare
petrecerii unui sejur de vis.
Dotări generale: restaurant (capacitate 420 locuri), terasă, piscină, saună,
masaj, sală de conferinţe (capacitate
80 locuri), room service, servicii de
spălătorie, parcare proprie păzită, internet.
Dotări camere: telefon, televizor cu 8
canale (MAX TV), minibar și baie proprie. Camerele duble și apartamentele
dispun de terasă proprie.
Suita este o singură cameră cu o suprafaţă mai mare, având un pat matri-

****

monial și un colţar extensibil.
Apartamentul este dispus pe două nivele: la parter se află livingul dotat cu 1
canapea extensibilă, cu baie și terasă,
iar la etaj (accesul se realizează printr
- o scară interioară, cele 2 nivele sunt
open space) se află dormitorul principal și o baie.
Servicii: cazare la standarde înalte,
room service, servicii de spălătorie,
piscină, saună, masaj, caseta păstrare
valori, sala de conferinţă - capacitate
80 de locuri (având în dotare un videoproiector și un flipchart), conexiune la
internet, televizor, telefon, parcare păzită - 80 de locuri. Hotelul Sofia pune
la dispoziţie un tur al manăstirilor cu
ghid și maşina hotelului (la cerere),

TIP CAMERĂ

Single
Dublă
Suită 2 persoane
Suită 3 persoane
11 Ian - 22 Dec
Suită 4 persoane
Apartament duplex în regim single
Apartament duplex 2 persoane
Apartament duplex 3 persoane
Apartament duplex 4 persoane

Cazare + mic dejun
161,92
113,85
134,09
89,39
67,05
227,70
149,27
99,51
74,64

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare cu mic dejun (se serveşte în regim a la carte), acces la piscină,
tenis de masă, sala de fitness și biliard. Opţional se pot acorda și servicii de masă: prânz
sau cină – 66 Lei/persoană/zi (se servesc în regim fișă cont _ a la carte).
Facilități copii: copii 0 - 6,99 ani au gratuitate la cazare și mic dejun, FĂRĂ pat suplimentar, cazaţi în cameră dublă. Copiii 7 - 17 ani, al 3 - lea adult și al 4 - lea adult achită tarif
100 % adult cazaţi în apartament duplex dar și în suită. Nota: În cameră dublă standard
NU se permite introducerea unui pat suplimentar.

VAMA, județul Suceava

PENSIUNEA BUCOVINA LODGE

Dotări camere: TV, cablu, acces internet, baie cu cabină de duș, balcon,
uscător de păr.
Număr total camere: 11 (10 camere
sunt duble și 1 garsoniera).
Servicii masă: masa se serveşte în
restaurantul propriu având un meniu
variat, atât tradiţional cât și internaţional.
Facilități copii: loc de joacă interior
și exterior, gradina spaţioasă.

Fitness/Wellness/Sport: saună.
Atracţii turistice: Mănăstirea Voroneţ, Humor, Arbore, Moldoviţa, Suceviţa, Putna, Dragomira, Chilia săpată
în stânca lui Danil Sihastrul, Basilica
Minor Cacica, atelierul de ceramică
neagră de la Marginea, Cetatea de
scaun de la Suceava, Rezervaţia Pietrele Doamnei, Rezervaţia geologică
„12 apostoli”.

Preţuri recomandate în Euro/noapte/persoană (adult în cameră)
PERIOADA
04 Ian - 19 Iun
19 Sep - 18 Dec

20 Iun - 18 Sep
Pensiunea Bucovina Lodge este amplasată la marginea pădurii de pe
dealul Barbusca, într-un cadru deosebit, cu o impresionantă și excepţională privelişte a satului, a masivului
Rarău dar și a obcinilor învecinate,
oferindu - i o unicitate aparte.
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Dotări generale: restaurant, parcare
proprie, internet, loc de joacă pentru
copii (interior, exterior), saună, şemineu - în zona de louge, terasă comună, foişor, grădină. Săli de conferinţă:
1 - capacitate de 50 de locuri, dotată
cu sistem audio performant.

TIP CAMERĂ

Cazare + mic dejun

Single
Dublă
Garsonieră
Single
Dublă
Garsonieră

31,36
20,16
42,00
34,72
21,84
42,00

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare cu mic dejun bufet.
Servicii opţionale: prânz sau cină 15,40 euro/zi/persoană.
Facilități copii: copii 0 - 7 ani au gratuitate la cazare, FĂRĂ pat suplimentar și achită
micul dejun 5.6 Euro/zi ; în cazul în care se solicita pat suplimentar achită 15,68 Euro/
zi cu mic dejun inclus. Copii 7 - 17 ani, achită 15,68 Euro/zi pentru pat suplimentar și
mic dejun.

VATRA DORNEI, județul Suceava

HOTEL BRADUL

recepţie, lift, o sală de conferinţe de
120 locuri dotată cu: flipchart, video
- proiector, ecran de proiecţie.
Dotări camere: TV, minibar, balcon,
baie proprie, telefon.
Număr total camere: 150 din care
duble: 144 - 25 camere cu pat matrimonial, 119 camere cu pături twin
și 6 apartamente care sunt compuse
din living și dormitor.
Servicii masă: restaurantul situat la
mezanin, dispune de orchestra proprie și o bucătărie ce pregăteşte mâncăruri „ca la mama acasă”, în sistem
a la carte sau bufet suedez.

Fitness/Wellness/Sport:
piscină
acoperită, bază tratament, sală fitness, saună, solar, masaj.
Tratament balnear: tratamentul balneoterapeutic este asigurat de instalaţii pentru băi calde cu apă minerală,
pentru împachetări cu nămol, instalaţii pentru fizioterapie, buvete cu apă
minerală pentru cură internă, mofete,
împachetări cu parafină, piscină, sală
de gimnastică, saună.
Distracţie: Club - Qube Party, rafting
și parapantă, snow-mobil, paintball.

Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
PERIOADA

TIP CAMERĂ

Cazare + mic dejun

03 Ian - 28 Feb
01 Iun - 31 Aug
21 Dec - 28 Dec

Dublă twin
Dublă în regim single
Apartament
Dublă twin
Dublă în regim single
Apartament

109,76
170,24
153,44
98,56
153,44
137,20

01 Mar - 31 Mai
01 Sep - 20 Dec

Hotelul Bradul este situat lângă
parcul staţiunii și foarte aproape de
pârtia de ski și este o locaţie ideală
pentru organizarea unor: întâlniri
de afaceri, conferinţe, simpozioane,

mese festive. Este poziţionat într-o
zonă liniştită, lângă parcul staţiunii
și foarte aproape de pârtia de schi.
otări generale: restaurant - 380 - 400
locuri, păstrare obiecte de valoare - la

Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare cu mic dejun bufet. Accesul la piscină, saună este gratuit.
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 și duminica nu se efectuează tratament balnear dar procedurile se
recuperează în cursul săptămânii. Pentru tratament balnear turiştii trebuie să prezinte
biletul de trimitere de la medicul de familie și adeverinţa de salariat/cupon de pensie și
cardul de sănătate.
Facilități copii:
între 0 - 6 ani beneficiază de cazare gratuită și achită mic dejun 16,80 Lei/zi fără pat
suplimentar. În cazul în care se solicita pat suplimentar se achită 50% din tariful de adult;
între 6 - 14 ani achită 50% din tariful unui adult la cazare și masă;
peste 14 ani se achită tariful integral la cazare și masă.
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HOTEL CAROL

VATRA DORNEI, județul Suceava
cadrul bazei de tratament a complexului hotelier Bradul-Călimani.
Tratament: Carol Wellness & SPA te
aşteaptă cu o varietate de servicii
de remodelare și tratamente de înfrumuseţare, într-un cadru intim și
relaxant: saună finlandeză, saună cu
infraroşu, jacuzzi, salina cu sare de
Praid, cosmetică, manichiura - pedichiură, terapii corporale, hidroterapie,
o gamă largă de masaje, ritualuri spa
și împachetări..
Distracţie: tur de oraş, plimbare cu

telescaunul (3 km), excursii (mănăstirile din Bucovina și jud Neamţ, Maramureş, schitul Rarău), plimbare cu
sania trasă de cai.
Atracţii turistice: Excursii organizate la mănăstiri din Nordul Bucovinei,
mănăstiri din jud. Neamţ sau Maramureş, drumeţii pe trasee montane
marcate.

Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
Cazare + mic dejun
PERIOADA

03 Ian - 28 Feb
16 Iun - 15 Iul
26 Aug - 20 Dec

Hotelul se află în vecinătatea Cazinoului Dorna, foarte aproape de gara
Vatra Dornei și la aproximativ 50 m
de bază de tratament a complexului
Calimani - Bradul, la cca. 250 m de
pârtia de schi și la 25 m de renumitul
parc cu veveriţe. Adresă: Vatra Dornei, str. Republicii nr. 3, cod 725700,
jud. Suceava. Hotelul CAROL****
este locul 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 arhitectura austro ungara ale faţadei cu cele medievale
în care este amenajat restaurantul
și cele ultramoderne ale mobilierului
camerelor fac Hotelul Carol**** unic
și deosebit.
Dotări generale: restaurant - 120 de
locuri, parcare proprie, loc de joacă
pentru copii, internet, animalele de
companie acceptate,terasă acoperită
și încălzită, grădina de vară, salina artificială cu sare de Praid, coafor - frizerie, manichiură, pedichiură. 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 internaţional.
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Număr total camere: 15. Single: 1.
Duble: 2. Apartamente: 3. Garsoniere:
9. Check-in: 16: 00; check-out: 12: 00.
Pentru tratament este necesar bilet
de trimitere de la medicul de familie,
adeverinţa de salariat sau cupon de
pensie (sâmbăta și duminica nu se
efectuează tratament).
Servicii: Transfer gară - hotel și retur;
transfer aeroport Suceava - Vatra
Dornei și retur; transfer aeroport Bucureşti Otopeni - Vatra Dornei și retur.
Room - service 7,00 - 23,00. Trezirea
clienţilor la ora solicitată, primirea și
transmiterea corespondenței, fax/
xerox. Servicii de spălătorie ce includ
spălare și călcare.Informaţii privind
orarul mijloacelor de transport.
Servicii masă: se acordă în unitatea
restaurant Carol și Les Amis, categoria 3 stele, micul dejun în sistem bufet
suedez, prânzul și cina în sistem a la
carte’’.
Facilități copii: spaţiu de joacă pentru copii amenajat special.
Fitness/Wellness/Sport: SPA - remodelare corporală, masaje și terapii,
saună finlandeză, saună infraroşu,
pârtii de schi și sanie, vânătoare și
pescuit, drumeţii montane în Bazinul
Dornelor, sporturi extreme (river rafting, parapantă, mountain-bike), alte
sporturi de iarnă, piscina și sauna din

01 Mar - 15 Iun

16 Iul - 25 Aug

TIP CAMERĂ

Sejur 1
noapte

Sejur minim 2
nopți

Dublă în regim single
Dublă
Garsonieră
Garsonieră în regim single
Apartament 1 dormitor
Apartament (2 adulți)
Apartament (4 adulți)
Dublă în regim single
Dublă
Garsonieră
Garsonieră în regim single
Apartament 1 dormitor
Apartament (2 adulți)
Apartament (4 adulți)
Dublă în regim single
Dublă
Garsonieră
Garsonieră în regim single
Apartament 1 dormitor
Apartament (2 adulți)
Apartament (4 adulți)

150,00
102,50
120,00
180,00
172,50
217,50
132,50
140,00
97,50
107,50
160,00
142,50
207,50
120,00
195,00
130,00
145,00
215,00
200,00
252,50
143,75

140,00
97,50
115,00
170,00
150,00
195,00
115,00
130,00
92,50
102,50
150,00
127,50
175,00
103,75
175,00
120,00
130,00
195,00
180,00
240,00
132,50

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare cu mic dejun.
Servicii opţionale: prânz sau cină fișă cont 55 Lei/zi/persoană și tratament 2 proceduri/
zi/adult - 33 Lei/zi/adult de luni până vineri. În ultima zi a sejurului (data de ieşire) nu se
efectuează tratament.
Pentru tratamentul balnear turiştii trebuie să prezinte biletul de trimitere de la medicul
de familie, adeverinţa de salariat sau cuponul de pensie. Tratamentul se efectuează la
baza de tratament Bradul - Călimani, situată la circa 40 m distanţă de hotel Carol.
Facilități copii: 0 - 6 ani (neîmpliniţi) beneficiază de gratuitate la cazare FĂRĂ pat suplimentar și plătesc mic dejun 16,67 Lei. Pentru pat suplimentar, dacă există disponibilitate, se percepe 25 % din valoarea unui loc de cazare; copiii între 6 - 12 ani beneficiază
de gratuitate la cazare fără pat suplimentar, dar achită micul dejun 33 Lei, pentru pat
suplimentar se achită o taxă de 50 % dintr - un loc de cazare; peste 12 ani și oricare a
3 - a persoană în camera achită 50% din valoarea unui loc de cazare și se asigură pat
suplimentar; Pentru turiştii însoţiţi de animale de companie, numai cu carnet de sănătate, se percepe o taxă de 10 % din valoarea unui loc de cazare pe zi. La recepţia hotelului
se achită taxa hotelieră 1,50 Lei/zi/adult și 0,50 Lei/zi/ copii până în 6 ani/ studenţi/
pensionari.Condiţie: Accesul la centrul SPA (saună finlandeză, saună infraroşu, jacuzzi și
salina) este contra cost: 33 Lei/zi/adult (acces 2 ore) și copii 0 - 12 ani achită 16,50 Lei/
zi/copil (acces 2 ore). Pentru animal de companie se percepe o taxă de 10% din valoarea
cazării unui adult.

VATRA DORNEI, județul Suceava

HOTEL DORNA

Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
PERIOADA

SEZON
03 Ian - 10 Mar
27 Apr - 02 Mai
25 Mai - 03 Iun
01 Iul - 30 Sep
30 Nov - 02 Dec

Hotelul Dorna de patru stele din Vatra Dornei este locul unde confortul
dumneavoastră este asigurat de cele
mai bune servicii și facilități și unde
vă puteţi bucura de o ambianță caldă, relaxantă și rafinată, indiferent că
sunteţi într-o excursie sau din motive
de afaceri.
Dotări generale: restaurant - 120 locuri, parcare proprie, internet. Săli de
conferinţă: 1 - sală de 55 locuri dotată cu: internet wireless gratuit, videoproiector, ecran proiecție, 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 cartela magnetică.
Număr total camere: 40 Duble: 30 dintre care 4 camere duble standard
și 26 camere duble de lux. Apartamente: 10 - dintre care 9 apartamente compuse din living și dormitor și
1 suită compusă din living și două
dormitoare. Accesul gratuit la piscină
(între orele 10,00 - 21,00), saună, sală
de fitness și jacuzzi. La recepţia hotelului se achită taxa hotelieră.

Servicii masă: se acordă în restaurantul propiu.
Facilități copii: pentru ca și cei mici
să savureze din plin vacanţă la Hotel
Dorna le punem la dispoziţie o lume
colorată 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-vascular, afecţiuni ale aparatului
locomotor, sechele dureroase după
fracturi, entorse, luxații. 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 ambianță intimă.
Atracţii turistice: Vatra Dornei, ţinut
încărcat de istorie, este punctul de
plecare către renumitele mănăstiri
din Bucovina: Mănăstirea Voroneţ,
Mănăstirea Moldoviţa, Mănăstirea
Suceviţa, Acoperământul Maicii
Domnului.

Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

EXTRASEZON
11 Mar - 05 Apr
11 Apr - 26 Apr
03 Mai - 24 Mai
04 Iun - 30 Iun
01 Oct - 29 Nov
03 Dec - 19 Dec

TIP CAMERĂ

Cazare +
mic dejun

Dublă 3*
Dublă 3* regim single
Dublă 4*
Dublă 4* în regim single
Dublă superior
Apartament standard
Apartament superior
Suită 4 persoane
Suită superior (2 adulți)
Copil 6 - 14 ani în dublă superior
Copil 6 - 14 ani în apartament standard
Copil 6 - 14 ani în apartament superior
Copil 14 - 18 ani în dublă superior
Copil 14 - 18 ani în apartament standard
Copil 14 - 18 ani în apartament superior
Copil peste 18 ani în apartament standard
Copil peste 18 ani în apartament superior
Dublă 3*
Dublă 3* regim single
Dublă 4*
Dublă 4* în regim single
Dublă superior
Apartament standard
Apartament superior
Suită 4 persoane
Suită superior (2 adulți)
Copil 6 - 14 ani în dublă superior
Copil 6 - 14 ani în apartament standard
Copil 6 - 14 ani în apartament superior
Copil 14 - 18 ani în dublă superior
Copil 14 - 18 ani în apartament standard
Copil 14 - 18 ani în apartament superior
Copil peste 18 ani în apartament standard
Copil peste 18 ani în apartament superior

135,58
210,00
145,44
227,00
155,30
165,16
175,02
167,62
264,48
64,09
67,28
69,02
87,00
91,07
96,63
128,18
152,83
116,00
176,49
125,72
193,26
135,72
145,44
155,44
148,00
231,22
58,17
61,13
64,09
76,91
81,84
87,00
108,46
120,29

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare cu mic dejun, acces piscină interioară încălzită, saună uscată
și umedă, sală fitness.
Servicii opţionale: dejun sau cina 60,50 Lei/zi/persoană; Tratamentul (de luni până
sâmbătă, inclusiv) consta în 3 proceduri/zi - 60,50 Lei/adult/zi.
Facilități copii: 0 - 6 ani beneficiază de gratuitate la cazare și mic dejun, nu se asigură
pat suplimentar, 6 - 14 ani și 14 - 18 ani: achită conform tabelului. În camerele de 3* și
dublă standard 4* nu se admit paturi suplimentare. Valoarea micului dejun este de 33,33
Lei/zi/ persoană. La recepţia hotelului se achită taxa hotelieră. Nu se admit animale de
companie. În perioada 01,08 - 31,08 nu se confirmă camere în regim single.
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Pachet Tratament 7 nopți

Romantic Spa

Prețuri recomandate în Lei/pachet/persoană (adult în cameră)

Preţuri recomandate în Lei/pachet/persoană (adult în cameră)

Pachet 7 nopți
PERIOADA

TIP CAMERĂ

Dublă 4*
SEZON
Dubla superior 4*
07 Ian - 11 Mar
01 Iul - 31 Iul Apartament standard
01 Sep - 30 Sep Apartament superior
EXTRASEZON
Dublă 4*
12 Mar - 01 Apr
Dublă superior 4*
09 Apr - 29 Apr
Apartament standard
03 Mai - 24 Mai
04 Iun - 30 Iun
01 Oct - 29 Nov Apartament superior
03 Dec - 19 Dec

Cazare +
mic dejun +
tratament

Cazare +
demipensiune
+ tratament

1180,00
1257,77
1335,54
1413,32
1040,00
1117,77
1195,54

1530,00
1607,76
1685,54
1763,33
1390,00
1467,76
1545,54

1273,32

1623,32

HOTEL INTUS

TIP CAMERĂ

Cazare + alte servicii
Pachet 2 nopți

03 Ian - 16 Dec

Dublă superior 4*

444,44

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: 2 nopți de cazare cu mic dejun în cameră, 1 cină romantică la restaurant Dorna (fișă cont 100 lei/adult), masaj de cuplu cu lumânări calde, şampanie în cameră, acces gratuit la piscină interioară, saună finlandeză (uscată), saună umedă, saună
salină, frigidarium (cameră rece), sala de fitness, internet gratuit. La această ofertă se
poate valorifica doar cameră dublă superior 4*(pat matrimonial king size - 1,80/2 m).
Bonus: 10 % discount la următoarele servicii: consumaţie în restaurant, servicii masaj.
Check-in - ul se face între orele: 14:00 - 16:00 și check-out - ul se efectuează la ora 12:00.

Hai la schi
Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: 7 nopți de cazare cu mic dejun sau demipensiune, acces SPA (piscină
interioară, saună uscată, saună umedă, saună salină, sală de fitness, frigidarium), internet gratuit, parcare gratuită, consultație medicală gratuită și 3 proceduri/zi/persoană (1
baie cu apă minerală/zi/persoană și 2 proceduri de electroterapie/zi/persoană). În ziua
de duminică NU se efectuează tratament. Turiștii trebuie să prezinte adeverință de la
medicul de familie cu mențiunea „apt pentru tratament balnear”.
Facilități copii: 0-6 ani beneficiază de gratuitate la cazare și mic dejun, nu se asigură
pat suplimentar; copii 6 -13 ani și 14 - 17 ani achită conform ofertei standard. La pachetul cu demipensiune fișa cont este OPȚIONALĂ (390,00 lei/pachet). Copiii nu au inclus
tratamentul.

**

PERIOADA

PERIOADA

TIP CAMERĂ

Cazare + mic dejun
Sejur minim 3 nopți
Duminică - Joi

14 Ian - 10 Mar

Dublă 3*
Dublă 4*

116,50
125,50

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare cu mic dejun, acces gratuit la piscină interioară, saună finlandeză (uscată), saună umedă, saună salină, frigidarium (cameră rece), sala de fitness,
internet gratuit.
Bonus: 10 % discount la următoarele servicii: consumaţie în restaurant, servicii masaj.

VATRA DORNEI, județul Suceava
ună, baza tratament - 3 cabinete
medicale, teren sport mixt, sală de
gimnastică, masaj.
Tratament: baza de tratament este
dotată cu instalaţii moderne pentru:
băi la cadă cu apă; minerală încălzită,
electroterapie, hidroterapie (afuziuni,
băi de plante), masaj, sala de gimnas-

tică medicală și gimnastică aerobică,
împachetări cu parafină, mofete artificiale; profil și indicaţii de tratament:
afecţiuni ale aparatului cardio-vascular, afecţiuni ale aparatului locomotor,
afecţiuni neurologice, boli asociate
(respiratorii, endocrine, digestive, metabolice, de nutriţie).

Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
PERIOADA

TIP CAMERĂ

Cazare + masă în cont
Sejur minim 6 nopți

10 Ian - 20 Dec

Dublă

106,40

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare (minimum 6 nopți) cu masa în cont (40 Lei/zi/adult).
Facilități copii:
- 0 - 6 ani gratuit la cazare fără pat suplimentar,
- 6 - 14 ani achită 50% din tarif cu pat suplimentar asigurat,
- peste 14 ani achită tarif integral de adult.

Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
Amplasat ideal în centrul staţiunii Vatra Dornei, Hotel Intus oferă turiştilor
cazaţi aici toate condiţiile necesare
petrecerii unui sejur de neiutat.
Hotelul Intus este unul din hotelurile
de tradiţie din staţiune, cu o bază de
tratament foarte modernă și eficientă în tratarea afecţiunilor aparatului
cardio vascular, locomotor sau neurologic.
Dotări generale: restaurant - 240 lo-
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curi, parcare proprie, păstrare obiecte
de valoare, bar de zi - 40 locuri, sală
de conferinţe, lift, magazin, se acceptă cărţi de credit.
Dotări camere: TV, frigider, baie cu
cadă, telefon.
Număr total camere: 145
Servicii masă: se acordă în unitatea
restaurant propriu, categoria I, în sistem fișă cont sau bonuri valorice.
Fitness/Wellness/Sport: SPA - sa-

PERIOADA

TIP CAMERĂ

Cazare + tratament
balnear + masa în cont
Sejur minim 9 nopți

10 Ian - 20 Dec

Dublă

117,60

Toate tarifele afisate pentru servicii includ comisionul agentiei.
Servicii incluse: cazare și tratament balnear cu masa în cont (40 lei/zi/adult). Sâmbăta
și duminica nu se efectuează tratament balnear. Sejurul recomandat este de 16 nopți.
Facilități copii:
- 0 - 6 ani gratuit la cazare fără pat suplimentar,
- 6 - 14 ani achită 50% din tariful de adult la cazare cu masa în cont (50,40 Lei/zi) cu pat
suplimentar asigurat,
- peste 14 ani achită 100 % tarif adult la cazare cu masa în cont (100,80 Lei/zi).

VATRA DORNEI, județul Suceava

VILA FRANZ JOSEPH

Preţuri recomandate în Lei/pachet/persoană (adult în cameră)
Pachet 3 nopți

Vila este situată în centrul staţiunii,
aproape de telescaun și de pârtia de
schi.
Dotări generale: restaurant - 36 de locuri, parcare proprie, internet - wireless,
încălzire centrală, bar.
Dotări camere: TV, frigider, balcon, internet, telefon, baie proprie.
Număr total camere: 12, Duble: 12
Servicii: servicii de spălătorie, călcătorie, închirieri maşini, organizare de

****

evenimente. Se acceptă animale de
companie.
Servicii masă: se serveşte în unitatea
restaurant Franz Joseph, categoria 3*.
Micul restaurant se impune nu doar
prin unicitatea mâncărurilor, ci și prin
atmosfera de bun gust și rafinament
care te înconjoară.
Distracţie: În cadrul Vilei funcţionează
Agenţia de turism Bucovina Vacance
Tour care organizează excursii de o zi
la mănăstirile din nordul Bucovinei, Maramureşul istoric, manăstirile și obiectivele turistice din zona Neamţ cât și
excursii de jumătate de zi la obiectivele
turistice din zona staţiunii Vatra Dornei.
Atracţii turistice: Mănăstirile din nordul Moldovei, din Maramureşul istoric
și zona Neamţ.

PERIOADA

TIP CAMERĂ

15 Ian - 10 Iun

Dublă

Cazare + mic dejun

Cazare + masă
(tichete valorice)

180,00

280,00

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: 3 nopți de cazare cu mic dejun (10 lei/zi/adult) sau cazare cu masa tichete valorice (40 lei/zi/adult).
Servicii opţionale: prânz sau/şi cina - 44 Lei/zi/persoană.
Notă: Toate mesele se servesc sub formă de fișă cont (a la carte).
Facilități copii: 0 - 7 ani gratuit la cazare fără pat suplimentar și achită micul dejun 11,11
Lei/zi/copil ; în cazul în care optează pentru pat suplimentar achită 50 % din tariful unui
adult; 7 - 14 ani achită 50% din tariful unui adult cu pat suplimentar inclus și mic dejun,
peste 14 ani achită 100% din tariful unui adult.

Preţuri recomandate în Lei/pachet/persoană (adult în cameră)
Pachet 6 nopți
PERIOADA

TIP CAMERĂ

15 Ian - 10 Iun

Dublă

Cazare + mic dejun

Cazare + masă
(tichete valorice)

360,00

560,00

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: 6 nopți cazare cu mic dejun (10 lei/zi/persoană) sau cazare cu masa
tichete valorice (40 lei/zi/persoană). Masa se serveste în restaurantul de la parterul vilei
în sistem ”a la carte’’.
Facilități copii:
- copiii între 0 - 6,99 ani - achită 11,11 lei/zi pentru mic dejun fără sa beneficieze de
pat suplimentar. În cazul în care se solicită pat suplimentar se achită 50% din valoarea
tarifului pentru adult
- copiii intre 7 - 13,99 ani - achită 50% din valoarea tarifului pentru adult
- copiii intre 14 - 17,99 ani - achită 100% din valoarea tarifului pentru adult.

VATRA DORNEI, județul Suceava

PENSIUNEA DOMENIUL DORNEI - DORNA ARINI
Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
PERIOADA
11 Feb-17 Feb
17 Iun-28 Iun

Domeniul Dornei te aşteaptă la poalele
Munţilor Bistriţei, la distanţă de 10 minute de centrul localităţii Vatra Dornei.
Cele 15 camere, duble şi apartamente,
sunt mobilate în stil elegant, cu accente discrete ce îmbină tradiţia bucovineană şi maramureşeană, şi sunt
dotate cu minibar, baie proprie, balcon,
televizoare led de ultima generaţie, cablu tv şi internet Wi-fi gratuit.
Dotări generale: restaurant, parcare
proprie, acces persoane cu dizabilităţi,
loc de joacă pentru copii, internet .
Dotări camere: TV, minibar, internet,
baie proprie.
Număr total camere: 15.
Servicii: bar, recepţie, terase, lift, în-

călzire centrală, compartiment pentru
bagaje, saună (uscată, umedă), şemineu în restaurant, şemineu la piscină,
sală de conferinţe cu 40 locuri, room
service, spălătorie.
Servicii masă: partea de gastronomie
oferă preparate din bucătăria tradiţională, preparate rare din vânat, precum
şi mâncăruri internaţionale, gătite la
rang de artă culinară. De asemenea se
poate servi meniu dietă la cerere.
Fitness/Wellness/Sport: piscină acoperită, SPA, sală fitness.
Distracţie: Activităţi în imediata apropiere (5 km) includ: rafting, călărit,
schiat.

Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

02 Feb-10 Feb
29 Iun-16 Sep

18 Feb-16 Iun
17 Sep-01 Dec

TIP CAMERĂ

Cazare + mic dejun

Dublă
Dublă în regim single
Apartament
Apartament în regim single
Dublă
Dublă în regim single
Apartament
Apartament în regim single
Dublă
Dublă în regim single
Apartament
Apartament în regim single

115,00
170,00
150,00
210,00
125,00
190,00
150,00
210,00
100,00
145,00
130,00
190,00

Toate tarifele afişate pentru cazare şi servicii opţionale includ comisionul agenţiei.
Servicii incluse: cazare cu mic dejun, acces la piscina interioară încălzită, sauna uscată,
sauna umedă, sala fitness, loc de joacă pentru copii, taxa hotelieră.
Facilităţi copii: 0-6 ani beneficiază de gratuitate la cazare şi mic dejun, FĂRĂ pat suplimentar; în cazul în care optează pentru pat suplimentar achită 33,34 Lei/zi; 6-12 ani
achită 33,34 Lei/zi pentru cazare cu pat suplimentar şi mic dejun; 12 -15 ani achită 66,67
Lei/zi pentru cazare cu pat suplimentar şi mic dejun; peste 16 ani plătesc 100% din
tariful unui adult cu pat suplimentar inclus.
Servicii opţionale: prânz sau cină în valoare de 44,45 Lei/persoană/zi. Acestea se servesc sub formă de fişă cont (a la carte).

85

BALNEO MONTAN & DELTA DUNĂRII 2018

***

BALNEO MONTAN & DELTA DUNĂRII 2018

****

VORONEȚ, județul Suceava

COMPLEX TURISTIC CASA ELENA

pentru cei mari.
Ambianţa plăcută, arhitectura deosebită cu finisaje tradiţionale și serile
folclorice organizate în cadrul acestui
complex vă vor asigura un concediu
de neuitat.
Dotări generale: Restaurant - CasaŢărăneasca (capacitate 250 locuri),
terasă (capacitate 150 locuri), stână
turistică (capacitate 40 locuri), sala
de protocol Vip (capacitate 16 locuri),
sala de conferinţă (capacitate 150
locuri), saună și aparate de fitness,
teren de joacă pentru copii, teren de
sport, sală de jocuri (biliard, tenis de
masă, remi, şah, table), grătar amenajat, parcare privată păzită, miniteren
de fotbal, internet. Săli de conferinţă:
o sală cu capacitate de 150 locuri și 1
sala de protocol VIP cu o capacitate
de 16 locuri.
Dotări camere: TV, baie proprie, internet wireless.
Număr total camere: 47. Duble: 40 23 camere duble cu pat matrimonial,
17 camere duble twin, 7 apartamente
(5 apartamente cu 2 băi proprii și 2
apartamente cu o singură baie pro-

prie). Complexul este format din mai
multe corpuri: Corp A (deţine 6 camere duble); Corp B (deţine 2 camere duble și 1 apartament); Corp C (deţine 4
camere duble); Corp D (deţine 8 camere și apartamente); Corp E (deţine
14 camere și apartamente); Corp F
(deţine 12 camere și apartamente).
Apartamente: 7 - apartamentul este
compus din living dotat cu o canapea
neextensibilă (este de dimensuni mai
mici) și dormitor.
Servicii masă: În cadrul restaurantului din complex te poţi delecta cu
delicii tradiţionale bucovinene, preparate din ingrediente locale, proaspete
și naturale.
Facilități copii: teren de joacă pentru
copii.
Fitness/Wellness/Sport:
saună,
aparate de fitness, sală de jocuri (biliard, tenis de masă, remi, şah, table,
poker), teren de sport, miniteren de
fotbal.

Preţuri recomandate în Euro/noapte/persoană (adult în cameră)

Complexul CasaElena este situat
în localitatea Voroneţ, la 3,5 km de
oraşul Gura Humorului și la doar 1,5
km de mănăstirea Voroneţ, fiind una
dintre cele mai renumite și apreciate
locaţii din zonă. În imediata apropiere
se află Parcul de divertisment Ariniş
și Pârtia de Schi Şoimul unde dornicii
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de mişcare se pot recrea și admiră
priveliştile de munte. Cu o minunată
vedere către râul Moldova, sub poalele pădurilor de conifere, CasaElena
reprezintă o adevărată oază de linişte
care incanta ochiul și sufletul turiştilor. Grădina mare, este un loc ideal
de joacă pentru copii și de relaxare

PERIOADA

TIP CAMERĂ

Cazare + mic dejun

07 Ian - 15 Dec

Single
Dublă
Triplă
Apartament (2 adulți)

44,00
27,50
22,00
38,50

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare cu mic dejun.
Servicii opţionale: prânz sau cină 13,20 Eur/zi.
Facilități copii: 0 - 3 ani gratuitate la cazare și mic dejun fără pat suplimentar. Copiii 3 12 se pot caza în apartament (se achită mic dejun 5.5 eur/zi) sau în camera triplă (achită
loc în triplă). Copiii peste 12 ani achită tarif adult.

VORONEȚ, județul Suceava

PENSIUNEA POPASUL DOMNESC

16: 00; check-out până la ora 12:00.
Servicii masă: Se acordă în restaurantul propriu. Aici puteţi servi mâncăruri tradiţional bucovinene preparate
aproape în totalitate din ingrediente
ecologice și mai ales sănătoase.
Fitness/Wellness/Sport: piscină acoperită, SPA - saună, sală fitness, masaj,
reflexoterapie, împachetări corporale.

Distracţie: ATV, masă ping-pong, biciclete.
Atracţii turistice: Pârtia de schi Şoimul, Mănăstirea Voroneţ, Mănăstirea
Humor, Mănăstirea Moldoviţa, Mănăstirea Suceviţa, Mănăstirea Arbore,
Cetatea de Scaun a Sucevei, Mina de
sare Cacica.

Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
PERIOADA
03 Feb - 11 Feb

15 Iun - 02 Feb
06 Nov - 20 Dec

12 Feb - 16 Iun
10 Sep - 05 Nov

Dotări generale: restaurant - 50 de
locuri, parcare proprie, loc de joacă
pentru copii, internet, bar, grătar - barbeque, terasă de 25 locuri, cramăe 30

locuri, 2 foişoare a câte 25 de locuri.
Săli de conferinţă: 1 - 40 locuri. Dotată
cu videoproiector, flipchart și sonorizare.
Dotări camere: TV - LCD, minibar, baie
cu duș, balcon, internet - WI-FI.
Număr total camere: 11 Duble: 8 dintre care, 3 camere cu două paturi
și 5 camere cu pat matrimonial. Apartamente: 1 - compus din dormitor cu
pat matrimonial, living cu canapea
extensibilă. Triple: 2.
Observații: Check-in începând cu ora

Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

17 Iun - 09 Sep

TIP CAMERĂ

Cazare

Single
Dublă
Triplă
Miniapartament
Single
Dublă
Triplă
Miniapartament
Single
Dublă
Triplă
Miniapartament
Single
Dublă
Triplă
Miniapartament

180,00
90,00
70,00
125,00
150,00
75,00
60,00
110,00
160,00
80,00
63,33
110,00
200,00
100,00
76,67
140,00

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare.
Opţional se pot acorda și servicii de masă: mic dejun 33,00 Lei/zi/persoană, prânz 55,00
Lei/zi/persoană, cină 49,50 Lei/zi/persoană; Acces piscină și zona Spa: se face de Luni
până Duminica între orele 10: 00 - 22: 00, și este contra cost (33,00 Lei/adult/intrare; 0 - 7
ani GRATUITATE cu condiţia să fie însoţiţi de 1 adult; 16,50 Lei/copil 7 - 14 ani/intrare).
Facilități copii: copii 0 - 7 ani au gratuitate la cazare în cazul în care sunt cazaţi în
aceeaşi cameră cu părinţii și nu necesită pat suplimentar. Tariful pentru pat suplimentar
este de 39,00 Lei/zi/persoană.
Check-in - după ora 16: 00 și check-out - ora 12: 00.
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Dacă istoria ne-a făcut mândri, vinul ne-a făcut bucuroși!
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CEAHLĂU, județul Neamț

PENSIUNEA TOTAL

terasă.
Dotări camere: TV, baie cu duș, internet.
Număr total camere: 8; Single: 1;
Duble: 3; Apartamente: 1; Triple: 3 - o
cameră triplă cu pat matrimonial +
canapea extensibilă; triplă cu 3 paturi
separate ; triplă cu terasă.
Servicii masă: în sistem fișă cont.

Distracţie: Pescuit sportiv pe Lacul
Bicaz sau Iazul pensiunii. Închirierea
Şalupei propietatea pensiunii - 10
persoane pe Lacul Bicaz până la
baraj 33 km. Transport gratuit dus
întors până în Staţiunea Durău 4,5
km, pentru ascensiunea pe Muntele
Ceahlău.
Atracţii turistice: Traseele de pe
Muntele Ceahlău oferă turiştilor posibilitatea de a admira cele trei arii protejate ale Parcului Naţional Ceahlău:
Rezervaţia Ştiinţifică “Ocolaşul Mare”,
Rezervaţia natural botanică “Poliţa
cu Crini” şi Monumentele naturii “Cascada Duruitoarea” şi “Avenul Mare”.

Preţuri în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)

Pensiunea Total se află în localitatea
Ceahlău, la 2 km de Castelul Cnejilor,
şi oferă un restaurant, un bar și WiFi
gratuit în toate zonele. Adresă: Cea-

***

hlău, judeţul Neamţ.
Dotări generale: restaurant, internet,
animalele de companie acceptate
doar în camera triplă de la parter cu

PERIOADA

TIP CAMERĂ

Cazare

05 Ian - 22 Dec

Dublă
Triplă
Apartament

50,00
43,33
80,00

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare.
Servicii opţionale: Masa fișă cont: mic dejun: 16,50 lei/zi; prânz: 38,50 lei/zi; cina: 27,50
lei/zi.
Facilități copii: copii 0 - 7 ani au gratuitate la cazare fără pat suplimentar; copiii peste 7
ani achită pat suplimentar obligatoriu 30,00 lei/zi.

DURĂU, județul Neamț

HOTEL BRADUL

Număr total camere: 75 Duble: 72
Apartamente: 3 - apartamentul este
compus din living și dormitor. La recepţie turiştii vor achita taxa de staţiune 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

restaurant Bradul, categoria 3 stele, în
sistem bonuri valorice.
Distracţie: discotecă, jocuri mecanice, biliard.
Atracţii turistice: Mănăstirea Durău,
cascada Duruitoarea, Mănăstirea
Neamţului, Rezervaţia de zimbri Dragoş Vodă, Casa memorială Ion Creangă, Cheile Bicazului.

Preţuri în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
PERIOADA
05 Ian - 30 Iun
11 Sep - 20 Dec

Hotelul este situat în centrul staţiunii. Adresă: Durău, cod 617130, jud.
Neamţ Hotel BRADUL reprezintă una

din cele mai bune variante de cazare din staţiunea Durău, atât datorită
amplasării lui în centru staţiunii cât și
datorită raportului preț-ț calitate foarte bun.
Dotări generale: restaurant - 200
locuri, bar de zi, terasă de vară - 40
locuri. Săli de conferinţă: 1 - o sală cu
capacitate de 50 locuri.
Dotări camere: TV, minibar, baie cu
duș, balcon.

Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

01 Iul - 15 Iul
26 Aug - 10 Sep

16 Iul - 25 Aug

TIP CAMERĂ

Cazare

Dublă
Single
Apartament
Dublă
Single
Apartament
Dublă
Single
Apartament

56,00
112,00
112,00
56,00
112,00
100,80
67,20
134,40
112,00

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare.
Servicii opţionale: mic dejun: 16,50 lei/zi/adult; prânz: 33,00 lei/zi/adult; 27,50 lei/zi/
adult.
Facilități copii: 0 - 10 ani neîmpliniţi gratuit fără pat, opţional pat suplimentar 50% din
tariful de adult; 10 - 17 ani neîmpliniţi achită 50% din tariful unui adult cu pat suplimentar.
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DURĂU, județul Neamț

HOTEL BRÂNDUŞA

staţiune de 1% din valoarea tarifului
de cazare pentru o noapte. Checkin începând cu ora 14:00; check-out
până la ora 11:00.
Servicii: Incluse în tarif: păstrarea
bagajelor și obiectelor de valoare.
Contra-cost: plimbări cu sania/căruţa, facilități pârtie de ski, călcătorie/
spălătorie, rezervari bilete CFR/avion, organizări excursii la principalele

obiecive turistice din zonă.
Servicii masă: se acordă în unitatea
restaurant Brânduşa, categoria I, în
sistem bonuri valorice.
Distracţie: sala de biliard, şah, table.
Atracţii turistice: Mănăstirea Durău,
Cascada Duruitoarea, Mănăstirea
Neamţului, Rezervaţia de zimbri Dragoş Vodă, Casa memoriala Ion Creangă, Cheile Bicazului.

Preţuri în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
PERIOADA
05 Ian - 30 Iun
11 Sep - 20 Dec

Hotelul este situat în centrul staţiunii. Adresă: Durău, cod 617130, jud.
Neamţ
Dotări generale: restaurant - 150 lo-

90

curi (cu orchestră), parcare proprie gratuită, bar de zi, terasă de vară - 80
locuri, foişor, grătar.
Dotări camere: TV, minibar, baie cu
cadă sau baie cu duș, telefon cu linie
internaţională.
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
recepţie turiştii vor achita taxa de

01 Iul - 15 Iul
26 Aug - Sep

16 Iul - 25 Aug

TIP CAMERĂ

Cazare

Dublă
Triplă
Single
Suită
Dublă
Triplă
Single
Suită
Dublă
Triplă
Single
Suită

44,80
37,33
89,60
33,60
50,40
42,93
100,80
42,00
61,60
50,40
123,20
47,60

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare.
Servicii opţionale: mic dejun: 16,50 lei/zi/adult; prânz: 33,00 lei/zi/adult; 27,50 lei/zi/
adult.
Facilități copii: 0 - 10 ani neîmpliniţi gratuit fără pat, opţional pat suplimentar 50% din
tariful de adult; 10 - 17 ani neîmpliniţi achită 50% din tariful unui adult cu pat suplimentar.

SLĂNIC MOLDOVA, județul Bacău

HOTEL EURO VACANȚA

duri în funcţie de terapia recomandată
de medic și anume:
- ELECTROTERAPIE – curenţi dinamici, ionizare, trabert tens, curenţi interferenţiali, ultrasunet.
- TERAPIE RESPIRATORIE – aerosoli
și inhalaţii cu ape minerale.
- MASOTERAPIE – masaj manual, masaj limfatic.
- TERMOTERAPIE – aplicaţii cu parafina, solux, unde scurte, microunde.
- HIDROTERAPIE – hidromasaj, baie
cu bule, baie galvanică, duș subacval.
Turiştii trebuie să prezinte la hotel
dovadă de asigurat (adeverinţă de la

locul de muncă sau cupon de pensie)
și 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.
Distracţie: mese tenis de masă, biliard, darts.
Atracţii turistice: Slănic Moldova,
Izvoarele minerale, Mănăstirea Slănicului, Salina Târgu Ocna, Mănăstirea
Măgura Ocnei, Barajul Valea Uzului.

Preţuri în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
Dotări generale: restaurant - 130 locuri, parcare proprie, păstrare obiecte
de valoare. Săli de conferinţă: 1 - complex de conferinţe, simpozioane și
training.
Dotări camere: TV, frigider, baie cu
duș, balcon, internet, uscător de păr.
Număr total camere: 59 din care duble: 57 și apartamente: 2 - apartamentul este compus din living și dormitor.
Servicii masă: se acordă în restaurantul Euro Vacanța, categoria 3 stele în
sistem ”a la carte’’ sau meniu fix.
Fitness/Wellness/Sport: piscină acoperită - de dimensiuni semi-olimpice,
teren sport mixt - sală de sport polivalentă, sală de gimnastică.
Tratament: izvoarele de ape carbonate, bicarbonatate, uşor sulfuroase,
clorate, sodice, hipertonice, hipotonice

****

HOTEL PERLA

și oligominerale, izvoare descoperite
încă din anul 1801. În 1852 s-au efectuat primele teste chimice, iar în 1877
au apărut primele instalaţii balneare.
De-a lungul timpului, calităţile apelor minerale descoperite aici au fost
confirmate prin medaliile obţinute la
expoziţiile internaţionale de la Paris,
Viena, Frankfurt pe Main etc. Specialiştii le-au comparat cu apele minerale
de la Karlovy Vary, Vichy, Aix-les-Bains;
aerul pur bogat în: aerosoli, răşini, ioni
negativi de oxigen; datorită circulaţiei
maselor de aer ozonat și aerosoli aromaţi de pădure, turistul beneficiază de
un climat relaxant și tonifiant, de cruţare, sedativ-stimulativ.
Baza de tratament a hotelului dispune
de spaţii amenajate, aparatură medicală modernă pentru a asigura proce-

PERIOADA
05 Ian - 15 Iun
16 Sep - 22 Dec

16 Iun - 15 Sep

TIP CAMERĂ

Cazare

Cazare + mic dejun

Dublă
Single
Apartament
Dublă
Single
Apartament

78,20
131,96
127,08
95,00
160,00
140,00

87,98
141,74
141,74
105,00
170,00
150,00

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare sau cazare cu mic dejun.
Servicii opţionale:
- Masa fișă cont prânz sau cină - 33,00 Lei/zi/adult sau copil.
- Tratament (3 proceduri) 49,50 Lei/zi/adult. Pentru tratament nu este necesară prezentarea biletului de trimitere de la medicul de familie, card de sănătate activat și adeverinţa
asigurat sau cupon pensie. Procedurile corespunzătoare zilelor exceptate se reprogramează în zilele lucrătoare.
Facilități copii: 0 - 5 ani neîmpliniţi cazarea gratuită fără pat suplimentar, se achită micul dejun 17,25 lei/zi în extrasezon și 16,67 lei/zi în sezon; opţional pat suplimentar 29,33
lei în extrasezon și 40,00 lei în sezon. Copiii 5 - 12 ani achită obligatoriu pat suplimentar
29,33 lei sau pat suplimentar cu mic dejun 46,58 lei/zi în extrasezon și pat suplimentar
40,00 lei și pat suplimentar cu mic dejun 56,67 lei în sezon. Copiii peste 12 ani sunt
consideraţi adulți.

SLĂNIC MOLDOVA, județul Bacău
Racoviţă și apartamentul Spiridon
Studiouri: 11 - 11 suite.
Servicii masă: Se acordă în Restaurantul Tirolez cu o capacitate de 85 de
locuri și Restaurantul Internaţional cu

o capacitate de 250 de locuri.
Fitness/Wellness/Sport: piscină acoperită, SPA, bază tratament, sală fitness
Tratament: Bază de tratament cu 7
cabinete de tratament.

Preţuri recomandate în Euro/noapte/persoană (adult în cameră)
PERIOADA

Dotări generale: restaurant, parcare
proprie, internet, centru de relaxare și
agreement cu piscină interioară, piscină pentru copii, jacuzi, saună umedă
și saună uscată, fitness, două saloane

de masaj. Sală de jocuri
Club de noapte cu o capacitate de 140
de locuri. Săli de conferinţă: 2 - Sala
Mihai Eminescu cu o capacitate de
100 de locuri și Sala George Enescu
cu o capacitate de 80 de locuri
Dotări camere: TV, baie cu duș, internet Număr total camere 91 Duble: 78
- 74 camere duble standard, 4 camere
duble superior Apartamente: 2 - apartamente personalizate: apartamentul

Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

TIP CAMERĂ

Single
Dublă
03 Ian - 20 Dec
Junior Suite
Apartament Spiridon
Apartament Racoviță

Cazare + mic dejun
63,25
37,38
43,13
144,00
161,00

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare cu mic dejun, acces la centrul Spa (piscină adulți, copii, jacuzzi,
saună umedă, saună uscată, sală fitness), taxa staţiune.
Servicii opţionale: prânz sau cină 16,50 euro/zi/persoană.
Facilități copii: 0 - 4 ani gratuitate la cazare fără pat și la mic dejun; 4 - 7 ani plătesc 5,75
euro mic dejun, pat suplimentar opţional 11,5 euro/zi; copii 7 - 14 ani plătesc 17,25 euro/
zi pat suplimentar și mic dejun. Copii peste 14 ani achită 23 euro/zi.
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HOTEL VENUS

SLĂNIC MOLDOVA, județul Bacău

Dotări generale: restaurant – cu capacitate 240 locuri, parcare proprie
– capacitate 40 de locuri, păstrare
obiecte de valoare, bar de zi, braserie,
grădină de vară. Săli de conferinţă:
2 cu 150 de locuri respective 40 de
locuri; dispun de acoperire wireless
pentru internet, flipchart și ecran de
proiecţie.
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. Opţional salina de la Târgu Ocna,
se face abonament pentru minim 5
zile.
Servicii: Oferirea de informaţii turistice și despre mijloacele de transport,
trezirea la ora solicitată, păstrarea
obiectelor de valoare, transmiterea de
mesaje de la sau către turişti, prelua-

Preţuri în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
PERIOADA

01 Apr - 30 Iun
01 Sep - 30 Nov

01 Iul - 31 Aug

TIP CAMERĂ

Cazare

Dublă**
Dublă** comfort
Single**
Single** comfort
Apartament
Dublă**
Dublă** comfort
Single**
Single** comfort
Apartament

46,00
74,75
73,60
119,60
80,50
51,75
80,50
84,00

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare.
Servicii opţionale: mic dejun meniu fix 13,80 Lei/zi, mic dejun fișă cont 18,40 Lei/zi,
prânz meniu fix 23 Lei/zi, prânz fișă cont 57,50 Lei/zi, cina meniu fix 23 Lei/zi, cina fișă
cont 57,50 Lei/zi. Tratament 23 lei/zi (2 proceduri de luni până vineri, închiriere răcitor
5,60 Lei/zi. În sezon nu se valorifică camere în regim single.
Facilități copii: 0 - 6 ani beneficiază de gratuitate dacă nu solicită pat suplimentar, 6 - 17
achită 28,75 Lei/zi pentru patul suplimentar.
Turiştii trebuie să prezinte biletul de trimitere de la medicul de familie sau medicul specialist, adeverinţa de salariat sau cupon de pensie și card de sănătate activat. Taxa de
staţiune se achită la recepţie.

de plante, băi galvanice, duș subacval,
dus scoţian, saună. Se efectuează de
asemenea și tratamente cu parafină și
masaje manuale parţiale și generale,
cure cu ape minerale numai cu recomandarea medicului. Apele minerale
carbogazoase, dar și microclimatul
de salină (Salina Tg. Ocna) sunt hotărâtoare în tratamentele aplicate de
personalul de specialitate.
Atracţii turistice: parcul staţiunii,
drumeţii la Cheile “300 de scări”, Popasul “Cascada”, păstrăvărie, Valea
Slănicului, Muntele “Pufu” și Muntele
“Corbu”, Mănăstirea Runcu (1457),
Oneşti - Biserica Adormirii Maicii
Domnului (1493), Comăneşti - Palatul
Ghica (1790), Tescani - Muzeul George
Enescu.

Sănătate la Venus
Preţuri în Lei/pachet/persoană (adult în cameră)
PERIOADA

TIP CAMERĂ

Cazare + pensiune completă
(meniu fix) + Tratament
Pachet 10 nopți

01 Apr - 30 Iun
01 Sep - 30 Nov

Dublă 2**
Dublă 2** comfort
Dublă 2**
Dublă 2** comfort

840,40
1115,40
939,40
1214,40

01 Iul - 31 Aug

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: 10 nopți cazare cu pensiune completă meniu fix, tratament balnear 2
proceduri/zi/8 zile.
Turiştii trebuie să prezinte biletul de trimitere de la medicul de familie sau medicul specialist, adeverinţa de salariat sau cupon de pensie. Taxa de staţiune se achită la recepţie.

Seniori 55 Plus
Preţuri în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
PERIOADA

TIP CAMERĂ

Cazare + pensiune completă
(meniu fix) + tratament
Sejur minim 6 nopți

01 Apr - 30 Iun
01 Sep - 30 Nov

Dublă 2**
Dublă 2** comfort
Dublă 2**
Dublă 2** comfort

79,20
106,70
99,00
126,50

01 Iul - 31 Aug

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare cu pensiune completă meniu fix - dieta, tratament balnear 2
proceduri/zi + cură de crenoterapie.Turiştii trebuie să prezinte biletul de trimitere de la
medicul de familie sau medicul specialist, adeverinţa de salariat sau cupon de pensie.
Taxa de staţiune se achită la recepţie.

Tratament complet la Slănic

O săptămână la Slănic Moldova
Preţuri în Lei/pachet/persoană (adult în cameră)
PERIOADA

TIP CAMERĂ

Cazare + pensiune completă
(meniu fix) + Tratament
Pachet 6 nopți

01 Apr - 30 Nov

Dublă 2**
Dublă 2** comfort

625,90
757,90

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: 6 nopți cazare cu pensiune completă meniu fix, tratament balnear 10 proceduri/pachet/adult.* se acordă o zi de cazare în plus în extrasezon. Turiştii trebuie să prezinte
biletul de trimitere de la medicul de familie sau medicul specialist, adeverinţa de salariat sau
cupon de pensie și card de sănătate activat. Taxa de staţiune se achită la recepţie.
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rea și expedierea corespondenței, păstrarea obiectelor uitate și anunţarea
turiştilor, păstrarea bagajelor, precum
și acces gratuit la internet wireless, în
holul de la recepţie.
Servicii masă: Restaurant Venus, categoria I. Masa se serveşte în sistem
a la carte.
Fitness/Wellness/Sport: bază tratament, saună.
Tratament: Baza de tratament amenajată pentru tratarea afecţiunilor
aparatului digestiv, hepato-biliare,
căilor respiratorii, metabolice și de
nutriţie, asociate. Proceduri în secţia
de electroterapie: ionizări, curenţi diadinamici, ultrasunete, magnetodiaflux,
unde scurte, inhalaţii. Proceduri în
secţia de hidroterapie: băi cu bule, băi

Preţuri în Lei/pachet/persoană (adult în cameră)
PERIOADA

TIP CAMERĂ

Cazare+ pensiune completă
(meniu fix) + tratament
Pachet 16 nopți

01 Apr - 30 Nov

Dublă 2**
Dublă 2** comfort

1346,40
1786,40

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: 16 nopți cazare cu pensiune completă meniu fix, tratament balnear 24
proceduri/pachet/adult.
Turiştii trebuie să prezinte biletul de trimitere de la medicul de familie sau medicul specialist, adeverinţa de salariat sau cupon de pensie și card de sănătate activat. Taxa de
staţiune se achită la recepţie.

SLĂNIC MOLDOVA, județul Bacău

HOTEL NEMIRA

seif, baie cu cadă, baie cu duș, balcon - amanajat cu mobilier de exterior, internet - prin cablu, uscător de
păr, halate de baie, papuci de unică
folosinţă.
Număr total camere: 40 din care
duble: 36 - standard matrimoniale și
twin cu suprafața de 36 mp, superior
cu suprafaţa de 28 mp și de lux cu suprafaţa de 30 mp și 1 cameră pentru
persoane cu dizabilităţi. Apartamente: 4 - 1 apartament de lux.
Observații:
- Primirea camerei se realizează începând cu ora 14,00
- Eliberarea camerei se realizează înainte de ora 12,00
Animale de companie: nu sunt accep-

tate!
Servicii: Spălătorie și room service.
Servicii masă: Hotelul dispune de 2
restaurante: Restaurant Pheonix cu
o capacitate de 70 locuri și Restaurantul Nemira cu o capacitate de 50
locuri, restaurant în care se serveşte
micul dejun între orele 08 - 10.
Facilități copii: copiii cu vârsta sub
11 ani beneficiază de gratuitate la cazare și mic dejun dacă nu se solicită
pat suplimentar.
Fitness/Wellness/Sport:
piscină
acoperită, sală fitness, saună.
Atracţii turistice: Slănic Moldova,
Mănăstirea Slănicului, Salina Târgu
Ocna, Mănăstirea Măgura Ocnei, Barajul Valea Uzului.

Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)

Dotări generale: restaurant, parcare
proprie, acces persoane cu dizabilităţi, internet -gratuit, păstrare obiecte

de valoare.
Săli de conferinţă: 1 - capacitate - 45
locuri. Dotări camere: TV, minibar,

Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

PERIOADA

TIP CAMERĂ

Cazare + mic dejun

11 Ian - 31 Mai

Dublă
Dublă regim single
Dublă superior
Dublă de lux
Apartament
Apartament VIP

120,00
180,00
140,00
150,00
190,00
225,00

Toate tarifele afisate pentru cazare și servicii optionale includ comisionul
Servicii incluse: cazare cu mic dejun. Acces gratuit la internet, halate de baie, piscină,
saună, sala de fitness.
Facilități copii: 0 - 11 ani gratuit la cazare și mic dejun fără pat suplimentar, 11 - 17 ani
achită 77,78 Lei/zi pat suplimentar cu mic dejun.
Servicii opţionale: prânz sau cină în valoare de 44 Lei/zi/persoană.
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MUNTENIA
Valea Prahovei și stațiunile montane cu castele, cetăți
și Transfăgărășan – cel mai spectaculos drum alpin!
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AREFU - TRANSFĂGĂRĂȘAN, județul Argeș
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HOTEL VALEA CU PEȘTI

Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
PERIOADA

Complexul Valea cu Peşti este amplasat într-un cadru natural de excepţie,
la o altitudine de 875 m pe malul Lacului Vidraru, la numai 7 km de de Barajul Vidraru. Adresă: Comuna Arefu,
TransFăgărașan nr. 200, jud. Argeş.
Complexul turistic Valea cu Peşti, prin
amplasamentul său de excepție, într-o
zonă în care pe un arc de cerc de 270
grade, turiştii beneficiază de o privelişte minunată a lacului Vidraru și a
Munților Făgăraş și cu notorietatea de
brand câştigată de-a lungul timpului,
este amplasat într-un cadru natural de
excepţie, la o altitudine de 875 m pe
malul Lacului Vidraru, la numai 7 km
de de Barajul Vidraru, la 12 km de Cetatea Poienari (obiectiv turistic inclus
în circuitele Dracula) și la mai puţin de
38 km de Curtea de Argeş pe celebrul
drum TransFăgărașan - DN7C.
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, dotată cu
ecran proiecţie, videoproiector, flip
- chart, sistem audio, sistem traducere simultană, laptop, televizor, DVD
player.

Dotări camere: aer condiţionat, TV,
minibar, baie cu cadă sau baie cu
duș, balcon pentru majoritatea camerelor, uscător de păr, telefon cu acces
direct la linie internaţională.
Număr total camere: 60 din care
duble 47 twin și matrimoniale, apartamente 6, garsoniere 7 cu pat matrimonial.
Observații: 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 și jocuri de salon
(şah, rummy, table, cărţi de joc).
În plus, se pot organiza excursii la
obiectivele turistice din zonă, pe
TransFăgărașan și la Lacul Vidraru,
precum și excursii în zonele limitrofe (municipiul Curtea de Argeş
și 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.

Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

TIP CAMERĂ

Dublă
Single
Dublă superioară
Single superioară
03 Ian - 30 Apr Garsonieră (2 locuri)
Garsonieră (3 locuri)
Apartament (2 locuri)
Apartament (3 locuri)
Apartament (4 locuri)
Dublă
Single
Dublă superioară
Single superioară
01 Mai - 30 Iun
Garsonieră (2 locuri)
Duminică - Joi
Garsonieră (3 locuri)
Apartament (2 locuri)
Apartament (3 locuri)
Apartament (4 locuri)
Dublă
Single
Dublă superioară
Single superioară
01 Mai - 30 Iun
Garsonieră (2 locuri)
Vineri - Sâmbătă
Garsonieră (3 locuri)
Apartament (2 locuri)
Apartament (3 locuri)
Apartament (4 locuri)
Dublă
Single
Dublă superioară
Single superioară
01 Iul - 31 Aug
Garsonieră (2 locuri)
Duminică - Joi
Garsonieră (3 locuri)
Apartament (2 locuri)
Apartament (3 locuri)
Apartament (4 locuri)
Dublă
Single
Dublă superioară
Single superioară
01 Iul - 31 Aug
Garsonieră (2 locuri)
Vineri - Sâmbătă
Garsonieră (3 locuri)
Apartament (2 locuri)
Apartament (3 locuri)
Apartament (4 locuri)

Cazare + mic dejun
125,00
230,00
125,00
230,00
140,00
120,00
150,00
125,00
112,50
125,00
230,00
140,00
255,00
155,00
130,00
165,00
136,67
117,50
135,00
250,00
175,00
320,00
190,00
153,33
200,00
160,00
135,00
132,50
240,00
150,00
275,00
165,00
136,67
175,00
143,00
122,50
160,00
300,00
190,00
360,00
205,00
163,33
215,00
170,00
145,00
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Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
PERIOADA

TIP CAMERĂ

Dublă
Single
Dublă superioară
Single superioară
01 Sep - 30 Sep
Garsonieră (2 locuri)
Duminică - Joi
Garsonieră (3 locuri)
Apartament (2 locuri)
Apartament (3 locuri)
Apartament (4 locuri)
Dublă
Single
Dublă superioară
Single superioară
01 Sep - 30 Sep
Garsonieră (2 locuri)
Vineri - Sâmbătă
Garsonieră (3 locuri)
Apartament (2 locuri)
Apartament (3 locuri)
Apartament (4 locuri)
Dublă
Single
Dublă superioară
Single superioară
01 Oct - 20 Dec Garsonieră (2 locuri)
Garsonieră (3 locuri)
Apartament (2 locuri)
Apartament (3 locuri)
Apartament (4 locuri)
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Cazare + mic dejun
132,50
250,00
150,00
275,00
165,00
136,67
175,00
143,33
122,50
145,00
270,00
175,00
320,00
190,00
153,33
200,00
160,00
135,00
132,50
240,00
132,50
240,00
147,50
125,00
157,50
130,00
115,00

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare cu mic dejun, acces la piscină, saună, jacuzzi, parcarea în limita
a 60 de locuri.
Servicii opţionale: prânz sau cină (masa fișă cont) 55,00 Lei/zi/adult și copil peste 10
ani și 27,50 Lei/zi/copil sub 10 ani
Facilități copii cu 1 adult:
- 1 copil sub 10 ani - cameră dublă/garsonieră 2 locuri/apartament 2 locuri
- 1 copil peste 10 ani - cameră dublă/garsonieră 2 locuri/apartament 2 locuri
- 2 copii sub 10 ani - cameră dublă sau cameră dublă cu pat suplimentar 80,00 Lei/zi/
garsonieră 2 locuri/apartament 2 locuri
- 2 copii peste 10 ani - cameră dublă/garsonieră 2 locuri/apartament 2 locuri sau cameră dublă cu pat suplimentar 80,00 Lei/zi, garsonieră 3 locuri (cu folosirea canapelei),
apartament 3 locuri (cu folosirea canapelei)
- 1 copil sub 10 ani și 1 copil peste 10 ani - cameră dublă/garsonieră 2 locuri/apartament 2 locuri sau cameră dublă cu pat suplimentar 80,00 Lei/zi, garsonieră 3 locuri (cu
folosirea canapelei), apartament 3 locuri (cu folosirea canapelei)
Facilități copii cu 2 adulți:
- 1 copil sub 10 ani - cameră dublă/garsonieră 2 locuri/apartament 2 locuri sau cameră
dublă cu pat suplimentar 80,00 Lei/zi, garsonieră 3 locuri (cu folosirea canapelei), apartament 3 locuri (cu folosirea canapelei)
- 1 copil peste 10 ani - cameră dublă cu pat suplimentar 80,00 Lei/zi, garsonieră 3 locuri
(cu folosirea canapelei), apartament 3 locuri (cu folosirea canapelei)
- 2 copii sub 10 ani - cameră dublă cu pat suplimentar 80,00 Lei/zi, garsonieră 3 locuri
(cu folosirea canapelei), apartament 3 locuri (cu folosirea canapelei)
- 2 copii peste 10 ani - cameră dublă cu pat suplimentar 80,00 Lei/zi și un mic dejun
25,00 Lei/zi, garsonieră 3 locuri (cu folosirea canapelei) și un mic dejun 25,00 Lei/zi,
apartament 3 locuri (cu folosirea canapelei) și un mic dejun 25,00 Lei/zi
- 1 copil sub 10 ani și 1 copil peste 10 ani - cameră dublă cu pat suplimentar 80,00 Lei/zi,
garsonieră 3 locuri (cu folosirea canapelei), apartament 3 locuri (cu folosirea canapelei)
Facilități copii cu 3 adulți:
- 1 copil sub 10 ani - cameră dublă cu pat suplimentar 80,00 Lei/zi, garsonieră 3 locuri
(cu folosirea canapelei), apartament 3 locuri (cu folosirea canapelei)
- 1 copil peste 10 ani - garsonieră 3 locuri (cu folosirea canapelei) și un mic dejun 25,00
Lei/zi, apartament 3 locuri (cu folosirea canapelei) și un mic dejun 25,00 Lei/zi
- 2 copii sub 10 ani - cameră dublă cu pat suplimentar 80,00 Lei/zi și un mic dejun 25,00
Lei/zi, garsonieră 3 locuri (cu folosirea canapelei) și un mic dejun 25,00 Lei/zi, apartament 3 locuri (cu folosirea canapelei) și un mic dejun 25,00 Lei/zi
- 2 copii peste 10 ani - garsonieră 3 locuri (cu folosirea canapelei) și două mic dejun
25,00 Lei/zi, apartament 3 locuri (cu folosirea canapelei) și două mic dejun 25,00 Lei/zi
- 1 copil sub 10 ani și 1 copil peste 10 ani - garsonieră 3 locuri (cu folosirea canapelei) și
se achită 4 locuri, apartament 4 locuri (cu folosirea canapelei).

AMARA, județul Ialomița

HOTEL IALOMIȚA

fizică medicală, relaxare și estetică
medicală. Principalele afecţiuni tratabile sunt: afecţiuni ale aparatului
locomotor, reumatisme degenerative
articulare, inflamatorii, post-traumatice, ortopedice, afecţiuni neurologice
periferice, afecţiuni dermatologice,
afecţiuni respiratorii, digestive, renale etc. Afecţiunile care pot fi tratate:
afecţiuni reumatismale degenerative
articulare: spondiloza cervicală, dorsală și lombară, artroze și poliartroze;
afecţiuni reumatismale inflamatorii:
stări alergice articulare după reumatism articular acut sau după infecţii
de focar, spondilita anchilozantă;
afecţiuni reumatismale degenerative
articulare (tendinoze, tendomioze,
tendoperiostoze, periartrita scapulohumerală); afecţiuni postraumatice:
redori articulare posttraumatice, recuperare după imobilizări în aparat
gipsat, recuperări după operaţii pe
muşchi, articulaţii și oase, entorse și
luxaţii; afecţiuni neurologice periferice: pareze și paralizii posttraumatice
ale membrelor, polineuropatii, sechele după poliomielită. Complexul Hotelier Ialomiţa prin baza sa de trata-

Complexul Hotelier Ialomiţa este situat în Staţiunea Amara, zona Câmpiei
Bărăganului Central, pe malul de nord
- vest al Lacului Amara, la 7 km de
municipiul Slobozia. Adresă: Amara,
str. Lacului nr. 1, jud. Ialomiţa.
Dotări generale: restaurant 240 locuri, parcare proprie, loc de joacă
pentru copii, bar de zi, terasă, plaja
cu şezlonguri și umbrele. Săli de
conferinţă: 2: Ametyst Events locaţie
amplasată pe malul lacului Amara,
locul ideal pentru evenimente private. 2 săli de conferinţă: Viena de 200
locuri și Dublin de 60 locuri. Dotări:
internet WI-FI, sonorizare, climatizare, flipchart, ecran de proiecţie, video,
sala de coffee - break.

Dotări camere: aer condiţionat, minibar, telefon, LCD, acces WI-FI, baie cu
cabină de duș, balcon.
Număr total camere: 204. Single: 23.
Duble: 175 camere cu două paturi
sau pat matrimonial. Apartamente: 6,
apartamentul este compus din living
și dormitor.
Servicii masă: se acordă în restaurantul propriu, în regim bonuri valorice sau meniu fix.
Fitness/Wellness/Sport: piscină în
aer liber, bază tratament, teren sport
mixt, piscină pentru copii; Laguna
Blue Spa se întinde pe o suprafaţă
de 3000 mp și cuprinde: 3 piscine,
2 tobogane acvatice pentru adulți
și copii, 2 saune, grote de relaxare,
hammam, salina, duș scoţian, jacuzzi, şezlonguri. Centrul Spa funcţionează în perioada Octombrie - Mai.
Turiştii cazaţi în hotel beneficiază de
30% discount pentru acces.
Tratament: În baza de tratament se
efectuează peste 25 de proceduri
de fizioterapie, hidroterapie, cultură

Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

ment, pune la dispoziţie următoarele
proceduri: băi la cadă cu nămol; băi
cu ape minerale la cadă; băi galvanice; baie cu bule cu duș subacval;
baie parţială cu bule; cromoterapie;
curenţi diadinamici, ultrasunet, unde
scurte, curenţi Tens, curenţi interferenţiali; solux cu nămol; laserterapie;
gimnastică medicală; aerosoli; masaj
general/parţial; masal limfatic; saună; fitness.
Distracţie: Splendid Beach (plaja
privată a hotelului, funcţionează în
perioada 15 Iunie - 15 Septembrie)
situată la 20 m de hotel vă pune la
dispoziţie şezlonguri, umbrele, pontoane, ambarcaţiuni, piscină pentru
copii; teren de volei pe nisip, WI-FI,
terasă (120 locuri), beach-bar și grill;
teren polivalent cu gazon sintetic
(fotbal/volei) situat în apropierea plajei dotat cu nocturnă.
Atracţii turistice: Parcul Dendrologic, Muzeul Judeţean Slobozia, Muzeul Agriculturii Slobozia, Monumentul
Eroilor din Primul Război Mondial
Slobozia, Muzeul Agriculturii Slobozia, Piscul Crăsani, Casa Memorială
Ion Perla din Ograda.

Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
Sejur minim 5 nopți
PERIOADA

01 Apr - 30 Iun
01 Sep - 30 Nov
01 Iul - 31 Aug

TIP
CAMERĂ

Cazare +
mic dejun
+ tratament

Cazare +
demipensiune
+ tratament

Cazare +
pensiune
completă
+ tratament

Single
Dublă
Single
Dublă

166,00
130,00
176,00
134,00

191,00
155,00
201,00
159,00

211,00
175,00
221,00
179,00

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare, servicii masă și tratament de Luni până Vineri (consultaţie iniţială, 5 proceduri dintre care 1 procedură de bază: băi cu nămol la cadă, băi cu apă minerală la cadă și 4 proceduri auxiliare: curent tens, trobert, diadinamic, galvanic, ultrasunet,
magnetodiaflux, unde scurte,etc).
Servicii masă incluse: mic dejun 20 Lei/zi/adult și copil peste 12 ani și 10 Lei/zi/copil sub
12 ani; prânz 25 Lei/zi/adult și copil peste 12 ani și 12,50 Lei/zi/copil sub 12 ani; cina 20
Lei/zi/adult și copil peste 12 ani și 10 Lei/zi/copil sub 12 ani
Facilități copii cu 1 adult:
- 1 sau 2 copii 0 - 12 ani – cazare în cameră dublă
- 1 copil 12 - 18 ani – cazare în cameră dublă
- 2 copii 12 - 18 ani – cazare în cameră dublă cu pat suplimentar 15 Lei/zi
Facilități copii cu 2 adulți:
- 1 sau 2 copii 0 - 12 ani au gratuitate la cazare, fără pat suplimentar și achită servicii de
masă; opţional pat suplimentar 15 Lei/zi
- 1 sau 2 copii 12 - 18 ani sunt consideraţi adulți și achită tarif de adult cu asigurare de
pat suplimentar; dacă sunt 2 copii, cazarea se face în 2 camere duble
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HOTEL PARC

AMARA, județul Ialomița

Hotelul este situat în partea de nord
a staţiunii, pe malul lacului Amara.
Adresă: Amara, str. Ana Ipătescu nr.

1, cod 927020, jud. Ialomiţa. Hotelul
PARC aflat într-o zonă cu climat de
stepă, îndulcit de parcul staţiunii, este

o adevărată oază de linişte ideală pentru relaxare.
Dotări generale: restaurant 250 locuri, parcare proprie, internet, păstrare
obiecte de valoare, bar de zi cu terasă
50 locuri, lift, plajă privată amenajată
cu terase, duşuri, şezlonguri. Săli de
conferinţă: 1 cu capacitate 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 și dormitor.
Servicii masă: se acordă în unitatea
restaurant Parc 3 stele.

Fitness/Wellness/Sport: bază tratament, topogan acvatic și bazin pentru
copii.
Tratament: cura balneară în staţiunea
Amara este indicată atât pentru profilaxia cât și pentru tratamentul următoarelor afecţiuni: boli reumatismale,
sechele posttraumatice, afecţiuni
neurologice periferice, afecţiuni ginecologice, dermatologie, respiratorii,
digestive, renale. Tratamentul balneoterapeutic este asigurat de cadre
medicale specializate în baza de tratament dotată cu instalaţii pentru băi
calde cu apă minerală, împachetări cu
nămol, fizioterapie, sală gimnastică.

Hai la Băi!
Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
PERIOADA
01 Apr - 31 Mai
01 Oct - 15 Dec

01 Iun - 30 Sep

TIP CAMERĂ

Cazare + mic dejun
Sejur minim 3 nopți

Single
Dublă
Dublă superior
Apartament
Single
Dublă
Dublă superior
Apartament

150,00
85,00
100,00
125,00
160,00
90,00
105,00
125,00

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare cu mic dejun. Turiştii cazaţi la hotel au intrare gratuită pe plaja Mirceşti. Şezlongul se achită separat. Taxa hotelieră se achită la recepţia hotelului.
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 și copil peste 10 ani și
30,00 Lei/zi/copil sub 10 ani
- pensiune completă (bonuri valorice sau fișă cont) 80,00 Lei/zi/adult și copil peste 10
ani și 40,00 Lei/zi/copil sub 10 ani
Tratament de Luni - Vineri (consultaţie de specialitate, 4 proceduri/zi/ persoană, asistenta medicală): 50,00 Lei/zi/persoană
ÎN ULTIMA ZI A SEJURULUI NU SE EFECTUEAZĂ TRATAMENT.
Facilități copii cu 2 adulți:
- 1 sau 2 copii 0 - 10 ani beneficiază de gratuitate în camera cu părinţii și achită pentru
mic dejun 12,00 Lei/zi. Dacă se doreşte pat suplimentar și mic dejun se achită 37,00
Lei/zi
- 1 copil 10 - 12 ani achită pentru pat suplimentar și 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 și 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 12,00 Lei/
zi pentru copii sub 10 ani și 24,00 Lei/zi pentru copii peste 10 ani
- Al 3 lea adult achită pat suplimentar și mic dejun 74,00 Lei/zi

98

Preţuri recomandate în Lei/pachet/persoană (adult în cameră)
PERIOADA

TIP CAMERĂ

Cazare + masă + tratament

01 Apr - 15 Dec

Dublă (bonuri valorice)
Single (bonuri valorice)
Dublă (meniu fix)
Single (meniu fix)

870,00
1218,00
754,00
1102,00

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: 6 nopți cazare pensiune completă meniu fix sau bonuri valorice 340
Lei/sejur, 5 zile tratament câte 4 proceduri/zi, consultaţie medicală de specialitate, asistenta medicală. Turiştii cazaţi la hotel au intrare gratuită pe plajă Mirceşti. Şezlongul se
achită separat. Turiştii trebuie să prezinte dovadă de asigurat, cupon pensie sau adeverinţa de salariat, bilet de trimitere, card de sănătate, copie C.I. Taxa hotelieră se achită la
recepţia hotelului și reprezintă 1% din tariful primei nopți de cazare. Check-in ora 14:00,
iar check-out la ora 12:00.

Pachet balneo
Preţuri recomandate în Lei/pachet/persoană (adult în cameră)
PERIOADA

TIP CAMERĂ

Cazare + masă + tratament

01 Iun - 15 Dec

Dublă (bonuri valorice)
Single (bonuri valorice)
Dublă (meniu fix)
Single (meniu fix)

1210,00
1705,00
1100,00
1595,00

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare 9 nopți, pensiune completă - meniu fix sau bonuri valorice în
valoare de 415,00 Lei/persoană/sejur; 7 zile tratament - 4 proceduri/zi, consultaţie medicală de specialitate, asistenta medicală. Acces gratuit pe plaja Complexului Parc. Turiştii
trebuie să prezinte dovadă de asigurat, cupon pensie sau adeverinţa de salariat, bilet
de trimitere, card de sănătate, copie C.I.Taxa hotelieră se achită la recepţia hotelului și
reprezintă 1% din tariful primei nopți de cazare.
Check-in ora 14:00, iar check-out la ora 12:00.
Intrare duminică.

Pachet relaxare și tratament
Preţuri recomandate în Lei/pachet/persoană (adult în cameră)

PERIOADA

TIP CAMERĂ

Cazare + masă + tratament

01 Apr - 15 Dec

Dublă (bonuri valorice)
Single (bonuri valorice)
Dublă (meniu fix)
Single (meniu fix)

1490,40
2138,40
1382,40
2030,40

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare 12 nopți, pensiune completă - meniu fix sau bonuri valorice
de 520,00 Lei/persoană/sejur; 4 proceduri/zi, consultaţie medicală de specialitate, asistenta medicală. Acces gratuit pe plajă Mirceşti a Complexului Parc, şezlongul se achită
separat. Turiştii trebuie să prezinte dovadă de asigurat, cupon pensie sau adeverinţa de
salariat, bilet de trimitere, card de sănătate, copie C.I. Taxa hotelieră se achită la recepţia
hotelului și reprezintă 1% din tariful primei nopți de cazare. Check-in ora 14:00, iar checkout la ora 12:00.
Check-in ora 14:00, iar check-out la ora 12:00. Intrare duminică.

***

PERIOADA

TIP CAMERĂ

Cazare + masă + tratament

01 Apr - 15 Dec

Dublă (bonuri valorice)
Single (bonuri valorice)
Dublă (meniu fix)
Single (meniu fix)

2052,00
2916,00
1944,00
2808,00

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare 16 nopți, pensiune completă - meniu fix sau bonuri valorice în
valoare de 660,00 Lei/sejur; 12 zile tratament - 4 proceduri/zi, consultaţie medicală de
specialitate, asistenta medicală. Acces gratuit pe plaja Complexului Parc și 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 hotelieră se achită la recepţia
hotelului și reprezintă 1% din tariful primei nopți de cazare.
Check-in ora 14:00, iar check-out la ora 12:00. Intrare duminică.

AZUGA, județul PRAHOVA

HOTEL AZUGA SKI & BIKE RESORT

Număr total camere: 27. Duble: 26,
dintre care 20 de camere cu două paturi și 6 camere cu pat dublu. Apartamente: 1, apartamentul este compus
din living și dormitor.
Servicii masă: se acordă în unitatea
restaurant Azuga Ski & Bike Resort
categoria 3 stele, în sistem a la carte.
Amplasat la parterul hotelului, restaurantul Azuga Ski & Bike Resort are o
capacitate de 90 locuri și 30 de locuri
în foişor, iar prin serviciile impecabile
și 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, conferinţe.
Fitness/Wellness/Sport: teren te-

nis, teren sport mixt (fotbal, baschet,
handbal), sală fitness, saună.
Distracţie: amplasată în cadrul complexului de distracţii, la mai puţin de
100 m de hotel, sala de bowling vă
pune la dispoziţie 8 piste profesionale de bowling, 4 mese de biliard, o
masă de tenis, o masă de hochei și
bar ultramodern.
Atracţii turistice: Păstrăvăria de
la confluența pârâului Limbășel cu
pârâul Azuga, Cabana de vânătoare
Azuga, Cimitirul Eroilor din Primul
Război Mondial, Monumentul închinat Ecaterinei Teodoroiu, Capela de
pe Muntele Sorica, rezervaţii naturale (Poiana cu Narcise - Clăbucetul
Azugii, Unghia Mare, Valea Turcului,
Valea Cazacului).

Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
PERIOADA
02 Feb - 18 Feb

19 Feb - 18 Mar
Hotelul este situat în apropierea pârtiei de schi Sorica. Adresă: Azuga, str.
Sorica lot 3, cod 105100, jud. Prahova.
Hotel Azuga Ski & Bike Resort este locaţia ideală atât pentru turiştii dornici
să se relaxeze cât și pentru oamenii
de afaceri. Hotel Azuga Ski & Bike
Resort vine în întâmpinarea nevoii
dumneavoastră de distracţie sau
relaxare punându - vă la dispoziţie
numeroase facilități, unde vă puteţi
petrece timpul împreună cu familia
sau prietenii. Fie că este vorba despre hotel, restaurant, sau complex de
distracţii (bowling, billiard, tenis de
masă), telegondolă, centru de închirieri articole sportive sau snack-bar,

Azuga Ski & Bike Resort este locaţia
ideală, oferind cele mai bune și diversificate servicii din staţiune.
Dotări generale: restaurant Azuga
Ski & Bike Resort (90 locuri), restaurant Rustic (40 locuri), parcare proprie supravegheată video, internet,
păstrare obiecte de valoare, camera
de bagaje, centru de închirieri echipamente sportive, magazin articole
sportive. Săli de conferinţă: 1, 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.

Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

19 Mar - 30 Iun

TIP CAMERĂ

Cazare + mic dejun

Single
Dublă
Apartament
Single
Dublă
Apartament
Single
Dublă
Apartament

247,50
148,50
173,25
188,10
108,90
138,60
138,60
79,20
108,90

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare cu mic dejun.
Servicii opţionale: Masa fișă cont prânz sau cină 44,00 Lei/zi/adult și 22,00 Lei/zi/copil
sub 14 ani.
Facilități 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 + un mic dejun 22,00 Lei/zi
- 1 copil 0 - 6 ani și 1 copil 6 - 14 ani – tarif cameră dublă
Facilități copii cu 2 adulți:
- 1 sau 2 copii 0 - 6 ani gratuitate la cazare și mic dejun fără pat suplimentar. Opţional
pat suplimentar 33,00 Lei/zi
- 1 copil între 6 - 14 ani - pat suplimentar și mic dejun 55,00 Lei/zi
- al 2 lea copil intre 6 - 14 ani - achită mic dejun 22,00 Lei/zi.
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Preţuri recomandate în Lei/pachet/persoană (adult în cameră)

BALNEO MONTAN & DELTA DUNĂRII 2018

***

BUȘTENI, județul Prahova

HOTEL ALEXANDROS

Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
Cazare + mic dejun
PERIOADA

TIP CAMERĂ

Dublă JUNIOR 2*
Single JUNIOR 2*
Dublă STANDARD 3*
07 Ian - 30 Iun
Single STANDARD 3*
16 Sep - 22 Dec
Triplă
Apartament (2 locuri)
Apartament de lux (6 locuri)
Dublă JUNIOR 2*
Single JUNIOR 2*
Dublă STANDARD 3*
01 Iul - 15 Sep
Single STANDARD 3*
Triplă
Apartament (2 locuri)
Apartament de lux (6 locuri)

Hotelul este situat în centrul staţiunii
Buşteni. Adresă: Buşteni, B-dul. Libertăţii nr. 153, cod 105500, jud. Prahova. Amplasat într-un cadru deosebit,
Hotelul Alexandros, cu arhitectura sa
deosebită, este unul dintre cele mai
elegante și rafinate hoteluri de pe valea superioară a Prahovei.
Dotări generale: restaurant 140 locuri, parcare proprie gratuită, internet, bar de zi, cramă 16 locuri, centru
de închiriere echipament sportiv.
Dotări camere: TV, minibar, baie cu
duș, balcon, internet, ferestre antifonice, telefon. Camerele de 2** sunt
situate la mansardă însă au aceleaşi
dotări și facilități ca și cele de 3***.
Număr total camere: 49. Single: 6
camere clasificate la 2**. Duble: 29,
dintre care 20 camere de 3*** și 9 ca-

100

mere de 2**. Apartamente: 6, dintre
care 3 apartamente cu un dormitor, 2
apartamente cu dormitor și living și 1
apartament cu trei dormitoare. Apartamentele sunt clasificate la 3***.
Triple: 8 clasificate la 2**.
Servicii masă: se acordă în unitatea
restaurant Alexandros, categoria 3
stele, în sistem bonuri valorice/fișă
cont.
Fitness/Wellness/Sport: SPA (saună), teren sport mixt (gazon sintetic
și nocturnă), sală fitness, pârtia Kalinderu (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 zăpada artificială.

Sejur
1-2
nopți

Sejur
3-6
nopți

Sejur
minim 7
nopți

84,15
134,64
94,05
150,48
75,90
123,75
108,90
94,05
150,48
103,95
166,32
79,20
148,50
123,75

80,92
129,47
90,44
144,70
72,98
119,00
104,72
90,44
142,12
99,96
159,94
76,16
142,80
119,00

76,16
121,86
85,12
136,19
68,69
112,00
98,56
85,12
133,76
94,08
150,53
71,68
134,40
112,00

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare cu mic dejun (25,00 Lei/zi/persoană).
Servicii opţionale: masa fișă cont prânz sau cină 44,00 Lei/zi/persoană.
Facilități copii cu 1 adult:
- 1 copil intre 0 - 6 ani – tarif cameră dublă minus un mic dejun
- 2 copii între 0 - 6 ani – tarif cameră dublă
- 1 copil intre 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 și al doilea copil tarif adult cu mic dejun și
pat suplimentar
- 1 copil 0 - 6 ani și 1 copil 6 - 12 ani - tarif cameră dublă
- 1 copil 0 - 6 ani și 1 copil peste 12 ani - tarif cameră dublă
- 1 copil 6 - 12 ani și 1 copil peste 12 ani - tarif cameră dublă sau opţional și 50% din
tariful de adult cu pat suplimentar
Facilități copii cu 2 adulți:
- 1 sau 2 copii între 0 - 6 ani – gratuitate cu mic dejun și fără pat suplimentar
- 1 copil intre 0 - 6 ani – 50% din valoarea unui loc cu mic dejun și 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 apartament
- 1 copil peste 12 ani – tarif cameră triplă
- 2 copii peste 12 ani – 2 camere duble
- 1 copil 0 - 6 ani și 1 copil 6 - 12 ani – tarif cameră dublă și 50% din tariful de adult cu
pat suplimentar
- 1 copil 0 - 6 ani și 1 copil peste 12 ani – o cameră dublă minus un mic dejun și o
cameră dublă
- 1 copil 6 - 12 ani și 1 copil peste 12 ani – 2 camere duble.

BUȘTENI, județul Prahova

HOTEL CONAC BAVARIA

rat și sănătos. Un ambient intim, călduros, plin de rafinament și eleganță.
Obiective turistice: Casa memorială
Cezar Petrescu, Mănăstirea Caraiman, Castelul Cantacuzino, Crame
Rhein din Azuga, Castelul Peleş,

Mănăstirea Sinaia, Casa memorială
George Enescu, Muzeul trenuleţelor
în miniatură din gara Sinaia, Fun Park
Kalinderu, Escapade Zamora.

Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
PERIOADA

Adresă: B - dul Libertăţii, nr. 211, Prahova, Buşteni. Hotelul Bavaria a fost
inaugurat în ianuarie 2013. Este cel
mai luxos hotel din Buşteni, dispune
de 53 de locuri în 22 de spaţii de cazare dotate cu mobilier unicat, sculptat în lemn, paturi cu baldachin, iar
balcoanele au o frumoasă privelişte
către Munţii Bucegi. Are 2 restaurante, unde puteţi găsi cea mai gustoasă
mâncare de pe Valea Prahovei, dar și
o sală de conferinţe cu o capacitate
de maxim 100 locuri, dotată cu echipamentele necesare.
Dotări generale: 2 restaurante:
Trattorie Bavaria cu o capacitate de
60 de persoane, terasa de vară de
40 persoane și restaurantul Roses
Ballroom cu o capacitate de 120 per-

***

HOTEL SILVA

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 dintre care 5 camere duble premium cu balcon și 10 camere
duble strandard fără balcon. Apartamente: 5 dintre care 3 apartamente
premium cu balcon și 2 apartamente
standard fără balcon.
Servicii masă: se oferă în restaurantul propriu, Trattoria Bavaria cu specialităţi bavareze și cu bere bavareză
nefiltrată. Totul este proaspăt prepa-

TIP CAMERĂ

Dublă standard în regim single
Dublă standard
03 Ian - 30 Iun
Dublă premium
01 Sep - 22 Dec
Triplă
Vineri - Sâmbătă
Apartament standard (4 persoane)
Apartament premium (4 persoane)
Dublă standard în regim single
Dublă standard
03 Ian - 30 Iun
Dublă premium
01 Sep - 22 Dec
Triplă
Duminică - Joi
Apartament standard (4 persoane)
Apartament premium (4 persoane)
Dublă standard în regim single
Dublă standard
Dublă premium
01 Iul - 31 Aug
Triplă
Apartament standard (4 persoane)
Apartament premium (4 persoane)

Cazare + mic dejun
156,80
89,60
109,20
84,00
70,00
85,40
134,40
78,40
95,20
74,67
64,40
78,40
168,00
95,20
112,00
84,00
70,00
84,00

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare cu mic dejun (20,00 Lei/zi/persoană).
Servicii opţionale: prânz sau cină 49,50 Lei/zi/persoană.
Facilități copii cu 2 adulți:
- 0 - 6 ani beneficiază de gratuitate la cazare cu mic dejun, fără acordare de pat suplimentar;
- 6 - 10 ani achită pentru mic dejun 11,20 Lei/zi cazaţi în camera cu părinţii;
- 10 - 18 ani achită micul dejun 22,40 Lei/zi cazaţi în camera cu părinţii;
- patul suplimentar se taxează cu 56,00 Lei/noapte fiind inclus și micul dejun în tarif.

BUȘTENI, județul Prahova

Hotelul este situat pe drumul spre telecabina Bușteni - Babele, către cota
2200.
Adresă: Buşteni, str. Telecabinei nr.
54 A, jud. Prahova. Hotelul Silva este
o construcţie modernă cu arhitectură
deosebită, perfect integrată în peisa-

jul montan al staţiunii.
Dotări generale: restaurant 240 locuri (cu orchestră), parcare proprie
contra cost, bar de zi (70 locuri), salon
coafură, birou de informaţii turistice,
cameră bagaje. Săli de conferinţă: 5
- 4 săli cu capacitate de 30 - 60 de

Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

persoane și o sală cu o capacitate de
100 - 300 locuri dotate cu flipchart,
retroproiector, ecran, video, TV color.
Dotări camere: TV, frigider (în apartamente și 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 și dormitor.
Garsoniere: 6.
Observații: La recepţie turiştii vor
achita taxa salvamont, taxa de staţiune. Se interzice accesul cu animale

de companie în spaţiile de cazare și
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 (suprafaţa artificială și nocturnă), sală fitness, Pârtia Kalinderu
(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
zăpada artificială. BAZA SPORTIVĂ a
Complexului Silva pune la dispoziţia
amatorilor și a cluburilor sportive 2
terenuri (pentru tenis, volei, baschet,
fotbal - tenis, sau minifotbal) cu suprafaţă sintetică „SOMMER” și instalaţii de nocturnă.
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Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
Cazare + mic dejun
PERIOADA

TIP CAMERĂ

Cameră dublă în regim single
Dublă
Apartament
Cameră dublă în regim single
12 Mar - 30 Iun
Dublă
Apartament
03 Ian - 11 Mar
01 Iul - 20 Dec

Sejur
1-2
nopți

Sejur
3-5
nopți

Sejur
minim
6 nopți

179,20
112,00
168,00
179,20
100,80
145,60

168,00
106,40
156,80
168,00
89,60
140,00

156,80
100,80
151,20
156,80
84,00
134,40

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare cu mic dejun bufet, internet.
Servicii opţionale: masa fișă cont prânz sau cină 44,00 Lei/zi/adult și copil peste 10 ani
și 22,00 Lei/zi/copil sub 10 ani
La recepţie turiştii vor achita taxa salvamont, taxa de staţiune. Parcarea este contra cost.

****

Facilități copii cu 1 adult:
- 1 copil cu vârsta până în 10 ani - tarif cameră single și 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 și 28,00 Lei/zi mic dejun
- 1 copil cu vârsta până în 10 ani și 1 copil peste 10 ani - tarif integral dublă sau apartament și 16,80 lei/zi mic dejun
Facilități copii cu 2 adulți:
- 1 copil cu vârsta până în 10 ani - 16,80 Lei/zi mic dejun fără pat suplimentar sau 56,00
Lei/zi pat suplimentar și mic dejun
- 2 copii cu vârsta până în 10 ani - fiecare copil 25% din tariful de adult fără pat suplimentar sau un copil 56,00 Lei/zi cu pat suplimentar și mic dejun și 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 și mic dejun
- 2 copii peste 10 ani - un copil 56,00 Lei/zi cu pat suplimentar și mic dejun și al doilea
copil 28,00 Lei/zi mic dejun
- 1 copil cu vârsta până în 10 ani și 1 copil peste 10 ani - un copil 56,00 Lei/zi cu pat
suplimentar și mic dejun și al doilea copil 16,80 Lei/zi mic dejun.

BUȘTENI, județul Prahova

PENSIUNEA CASA FREYA

tul propriu, în regim a-la-carte.
Fitness/Wellness/Sport: mini-centru
Spa (acces contra-cost): dotat cu duș,
saună, jacuzzi și loc special amenajat
pentru masaj și relaxare. Capacitate:

2 - 4 persoane.
Atracţii turistice: Crucea Caraiman,
Babele, Cascada Urlătoarea, Vârful
Omu, Poiana Izvoarelor, Muzeul Cezar
Petrescu.

Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
PERIOADA

05 Ian - 11 Feb
15 Iul - 31 Aug

Stilul exclusivist, unicitatea designului și a calităţii fac din Casa Freya o
plăcere pentru turişti. Adresă: Str. Făgetului Nr,31, Buşteni, Jud. Prahova.
Pensiunea se află la aproximativ 1 km
de DN1 și implicit de centrul staţiunii
Buşteni, beneficiind de o privelişte încântătoare oferită de Munții Bucegi și
zonele înconjurătoare.
Dotări generale: restaurant, zona recepţie, camere nefumători, non - smoking hotel, grădină, loc de joacă pentru
copii, foişor, plată prin card, parcare
proprie gratuită, acces gratuit internet
prin cablu. Săli de conferinţă: 1, capacitate 40 locuri, dotată cu aparatură
de ultimă generaţie (tablă interactivă
cu proiecţie din fața SMART Board,
diagonală 122 cm, set de marcare și
burete). De asemenea, dispune și de
sistem audio și laptop.
Dotări camere: baie cu cabină duș
(apartamentele dispun de jacuzzi),
uscător de păr, priză alimentare, TV
cablu, minibar, telefon, internet gratuit
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prin cablu.
Număr total camere: 15. Duble: 13,
dintre care 6 camere duble twin, 4 camere duble standard matrimoniale, 3
camere duble cu vedere la munte, matrimoniale. Dotări: baie cu cabină duș
(apartamentele dispun de jacuzzi),
uscător de păr, priză alimentare, TV
cablu, minibar, telefon, internet gratuit
prin cablu. Apartamente: 2, dintre care
1 apartament cu vedere la munte, cu
canapea extensibilă și 1 apartament
standard decomandat. Facilități: baie
cu jacuzzi, uscător de păr, priză alimentare, TV cablu, minibar, telefon,
internet gratuit prin cablu. Check-inul se efectuează după ora 14:00, iar
check-out-ul până cel târziu la ora
12:00. Nu se acceptă animale de companie. Fumatul interzis. Nu se acceptă
introducerea și consumul de băuturi
alcoolice și nealcoolice în hotel, altele decât cele comercializate în cadrul
locaţiei.
Servicii masă: se acordă în restauran-

12 Feb - 14 Iul
01 Sep - 20 Dec

TIP CAMERĂ

Cazare +
mic dejun

Dublă standard în regim single
Dublă cu vedere la munte în regim single
Dublă standard
Dublă cu vedere la munte
Apartament standard
Apartament cu vedere la munte
Dublă standard în regim single
Dublă cu vedere la munte în regim single
Dublă standard
Dublă cu vedere la munte
Apartament standard
Apartament cu vedere la munte

217,80
237,60
123,75
138,60
222,75
247,50
178,20
198,00
108,90
123,75
198,00
222,75

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare cu mic dejun, parcare gratuită. Taxa de staţiune și taxa de salvamont se vor achita la recepţie. Check-in - ul se efectuează după ora 14:00, iar check-out ul până cel târziu la ora 12:00. Nu se acceptă animale de companie. Fumatul interzis. Nu
se acceptă introducerea și consumul de băuturi alcoolice și nealcoolice în hotel, altele
decât cele comercializate în cadrul locaţiei.
Servicii opţionale: prânz sau cină a-la-carte 55,00 Lei/zi/adult și copil peste 7 ani și
27,50 Lei/zi/copil 0 - 7 ani
Facilități copii cu 1 adult:
- 1 sau 2 copii 0 - 7 ani - tarif cameră dublă standard, cameră dublă cu vedere spre munte
- 1 copil 7 - 14 ani - tarif cameră dublă standard, cameră dublă cu vedere spre munte; al
doilea copil achită pat suplimentar cu mic dejun 68,31 Lei/zi
- 1 copil peste 14 ani - tarif cameră dublă standard, cameră dublă cu vedere spre munte;
al doilea copil achită în apartament 133,65 Lei/zi
Facilități copii cu 2 adulți:
- până în 7 ani beneficiază de gratuitate la cazare și mic dejun, fără pat suplimentar;
opţional pat suplimentar cu mic dejun 68,31 Lei/zi
- primul copil intre 7 - 14 ani achită pat suplimentar cu mic dejun 68,31 Lei/zi, iar cazarea
se face în cameră dublă; al doilea copil achită micul dejun 29,70 Lei/zi, iar cazarea se
face în apartament
- Peste 14 ani sunt consideraţi adulți și achită 133,65 Lei/zi, iar cazarea se face în apartament.

MOROENI, județul Dâmbovița

HOTEL PEȘTERA

Atracţii turistice: Masivul Bucegi,
Rezervaţia Moroeni, Cheile Tătarului,
Babele și Sfinxul, Rezervaţia Neagră,

Curtea domnească din Târgovişte.

Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
PERIOADA

03 Ian - 30 Apr
01 Oct - 30 Nov
Luni - Joi

03 Ian - 30 Apr
01 Oct - 30 Nov
Vineri - Duminica
Departe de stresul cotidian, Hotelul
Peştera este situat în Parcul Natural
Bucegi la 1600 de metri altitudine,
în imediata apropiere a Mănăstirii
Peştera Ialomiţei. Accesul auto este
din drumul naţional DN 71 Sinaia Târgoviște prin Moroeni, pe DJ 714
spre Peştera (34 Km din drumul
naţional) sau, pe drumul asfaltat
DJ 713 spre Cabana Cuibul Dorului,
Cabana Dichiu, Peştera (25 Km din
drumul naţional). Amplasarea în mijlocul naturii, între minunile făcute de
natură: Babele, Sfinxul și minunea
făcută de om: Lacul Bolboci precum
și serviciile deosebite fac din Hotelul
Peştera locul ideal pentru a petrece
clipe de neuitat. Fiecare cameră oferă vedere la munte și este dotată cu
TV, seif, minibar, telefon, baie cu duș
sau cadă. Hotelul Peştera vă oferă
de asemenea un restaurant cu preparate delicioase, pregătite în casă
de către bucătarii noştri. Alimentele
sunt atent selecţionate și aduse de la
ferma noastră, Ferma Conteşti.
Dotări generale: restaurant, bar, foişor, parcare proprie, loc de joacă pentru copii, internet. Săli de conferinţă:
1, capacitate 80 de locuri.
Dotări camere: TV, minibar, seif, baie
cu cadă, baie cu duș, internet. Double
Room, este o cameră pentru două
persoane și vă oferă toate facilitățiile
de care aveţi nevoie pentru a vă relaxa în linişte. Executive Double Room
este camera pentru adulți cu copii,

având suplimentar un pat. Suite are
un dormitorul cu pat matrimonial și în
cameră se afla inclusiv o canapea extensibilă. Executive Suite îmbină confortul unei camere Suite cu canapea
extensibilă și cu facilități suplimentare: baie cu încălzire în pardoseală,
cadă cu hidromasaj sau duș.
Număr total camere: 49. Duble: 38:
6 Executive Double, 32 Superior Double. Apartamente: 11, dintre care 1
Presidential suite, 6 Executive suite,
4 suite
Servicii masă: Restaurantul hotelului Peştera vă oferă mâncăruri
româneşti gătite cu multă pricepere
de către echipa noastră de bucătari.
Restaurantul are o capacitate maximă de 120 persoane în cele două
saloane situate la nivelul Mezanin. În
holul de la recepţia hotelului veţi găsi
barul de zi unde vă oferim un bogat
meniu de băuturi. Un minunat loc
de relaxare și un excelent loc pentru
socializare FOIŞORUL, este un restaurant în aer liber fiind locul favorit
pentru grupurile de clienţi care prefera o cină tradiţională. De ce este un
loc favorit? Foişorul are încălzire „în
aer liber”. Tot aici avem posibilitatea
să organizăm un foc de tabără care
vă oferă un final spectaculos pentru
o seară extraordinară.
Facilități copii: teren de joacă pentru
copii.
Fitness/Wellness/Sport: piscină acoperită, SPA: saună, jacuzzi, sală fitness.

Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

01 Mai - 30 Iun
01 Sep - 30 Sep
01 Dec - 20 Dec
Luni - Joi

01 Mai - 30 Iun
01 Sep - 30 Sep
01 Dec - 20 Dec
Vineri - Duminica

01 Iul - 31 Iul
Luni - Joi

TIP CAMERĂ

Cazare + mic
dejun
Sejur minim
2 nopți

Dublă standard cu balcon
Dublă standard cu balcon în regim single
Dublă standard fără balcon
Dublă standard fără balcon în regim single
Dublă executive
Suită standard
Executive suite cu balcon
Executive suite fără balcon
Presidential suite
Dublă standard cu balcon
Dublă standard cu balcon în regim single
Dublă standard fără balcon
Dublă standard fără balcon în regim single
Dublă executive
Suită standard
Executive suite cu balcon
Executive suite fără balcon
Presidential suite
Dublă standard cu balcon
Dublă standard cu balcon în regim single
Dublă standard fără balcon
Dublă standard fără balcon în regim single
Dublă executive
Suită standard
Executive suite cu balcon
Executive suite fără balcon
Presidential suite
Dublă standard cu balcon
Dublă standard cu balcon în regim single
Dublă standard fără balcon
Dublă standard fără balcon în regim single
Dublă executive
Suită standard
Executive suite cu balcon
Executive suite fără balcon
Presidential suite
Dublă standard cu balcon
Dublă standard cu balcon în regim single
Dublă standard fără balcon
Dublă standard fără balcon în regim single
Dublă executive
Suită standard
Executive suite cu balcon
Executive suite fără balcon
Presidential suite

114,95
229,90
109,73
219,45
141,08
167,20
229,90
219,45
313,50
130,63
261,25
125,40
250,80
161,98
193,33
271,70
261,25
370,98
120,18
240,35
114,95
229,90
146,30
177,65
245,58
235,13
334,40
141,08
282,15
130,63
261,25
172,43
203,78
287,38
276,93
391,88
125,40
250,80
120,18
240,35
151,53
182,88
250,80
240,35
376,20
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Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
PERIOADA

TIP CAMERĂ

Cazare + mic
dejun
Sejur minim
2 nopți

Dublă standard cu balcon
Dublă standard cu balcon în regim single
Dublă standard fără balcon
Dublă standard fără balcon în regim single
01 Iul - 31 Iul
Dublă executive
Vineri - Duminica
Suită standard
Executive suite cu balcon
Executive suite fără balcon
Presidential suite
Dublă standard cu balcon
Dublă standard cu balcon în regim single
Dublă standard fără balcon
Dublă standard fără balcon în regim single
01 Aug - 31 Aug
Dublă executive
Luni - Joi
Suită standard
Executive suite cu balcon
Executive suite fără balcon
Presidential suite

***

146,30
292,60
141,08
282,15
177,65
209,00
292,60
282,15
470,25
146,30
292,60
141,08
282,15
172,43
198,55
292,60
282,15
438,90

Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
PERIOADA

Cazare + mic
dejun
Sejur minim
2 nopți

TIP CAMERĂ

Dublă standard cu balcon
Dublă standard cu balcon în regim single
Dublă standard fără balcon
Dublă standard fără balcon în regim single
01 Aug - 31 Aug
Dublă executive
Vineri - Duminica
Suită standard
Executive suite cu balcon
Executive suite fără balcon
Presidential suite

161,98
323,95
156,75
313,50
193,33
224,68
334,40
323,95
574,75

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare cu mic dejun.
Servicii opţionale: prânz sau cină 66,00 Lei/zi/persoană.
Facilități copii cu 2 adulți:
- 1 sau 2 copii între 0 - 12 ani au gratuitate la cazare și mic dejun, indiferent de tipul de
cameră. În cameră dublă standard se acceptă doar 1 copil intre 0 - 12 ani.
- 1 copil între 12 - 18 ani beneficiază de gratuitate la cazare și mic dejun, indiferent de
tipul de cameră
- 2 copii între 12 - 18 ani – se achită pentru mic dejun 55,00 Lei/zi, iar cazarea se face în
cameră dublă executive, suite, executive suite.
- 1 copil între 0 - 12 ani și 1 copil intre 12 - 18 ani se achită 27,50 Lei/zi pentru cazare în
cameră dublă executive
- Al treilea adult achită pentru cazare și mic dejun 88,00 Lei/zi, iar cazarea se face în
cameră dublă executive, suite, executive suite.

PUCIOASA, județul Prahova

HOTEL TURIST

fototerapie. Turiştii trebuie să prezinte
la hotel dovadă de asigurat (adeverinţă de la locul de muncă sau cupon de
pensie) și 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.
Distracţie: biliard, tenis de masă.
Obiective turistice Casa Dobrescu (expoziţie de etnografie și arta populară
de la începutul secolului XIX).

Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)

PERIOADA

Hotelul este situat în staţiunea Pucioasă. Adresă: Str. Olanescu, Nr. 3.
Hotelul Turist este situat în staţiunea
balneară Pucioasa, la 100 km de Bucureşti, pe DN 71, 21 km de Târgovişte
și 40 km de Sinaia.
Dotări generale: restaurant 80 locuri,
parcare proprie, acces persoane cu
dizabilităţi, păstrare obiecte de valoare, terasă, recepţie.
Dotări camere: TV cablu, baie cu duș
sau baie cu cadă (cabină de duș),
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telefon.
Număr total camere: 59. Single: 3. Duble: 53 camere cu două paturi. Apartamente: 3, apartamentul este compus
din living și dormitor.
Servicii masă: se acordă în unitatea
restaurant Turist, categoria 3*, în sistem meniu fix.
Fitness/Wellness/Sport: piscină acoperită, bază tratament, teren sport
mixt, sală fitness, saună, masaj, cameră haloterapeutică.
Tratament: afecţiuni ale aparatului
locomotor, băi cu apă minerală sulfuroasa în bazine sau cadă aerosoli cu
apă sulfuroasă și substanţe medicamentoase, hidroterapie, electroterapie, acupunctură laserterapie, reflexoterapie, gimnastică medicală și masaj,

03 Ian - 22 Dec

Cazare + pensiune Cazare + pensiune
completă +
completă +
TIP CAMERĂ
tratament
tratament
Sejur minim 6 nopți Sejur minim 6 nopți
CU bilet trimitere FĂRĂ bilet trimitere
Dublă
Single

108,90
138,60

143,55
173,25

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare, pensiune completă, tratament 3 proceduri/zi. Turiştii trebuie
să prezinte bilet de trimitere de la medicul de familie, cardul de sănătate, cuponul de
pensie/adeverinţa de salariat și actul de identitate.

Tratament balnear la Băile Pucioasa
Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
PERIOADA

TIP CAMERĂ

Cazare + pensiune completă + tratament
Sejur minim 12 nopți

03 Ian - 31 Mar

Dublă
Single

59,59
77,46

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare, pensiune completă, tratament 4 proceduri/zi/persoană. Turiştii
trebuie să prezinte bilet de trimitere de la medicul de familie, cardul de sănătate, cuponul
de pensie/adeverinţa de salariat și actul de identitate.
ÎN ULTIMA ZI A SEJURULUI NU SE EFECTUEAZĂ TRATAMENT.

PUCIOASA, județul Prahova

PENSIUNEA LA FAMILIA

Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
PERIOADA
03 Ian - 22 Dec
Vineri - Sâmbătă
03 Ian - 22 Dec
Duminică - Joi

Adresă: Str. Debarcaderului, nr. 14,
Pucioasa - pe malul lacului de acumulare Pucioasa.
Pensiunea La Familia este locul unde
să vii cu familia și prietenii, pentru a
petrece timp în aer liber, în aer curat.
Livada de pruni și meri care face parte din familia noastră de generaţii,
oferă cadrul perfect de relaxare, joacă pentru copii, grătar în aer liber.
Dotări generale: parcare proprie, loc
de joacă pentru copii, foişor în curte,
grătar, tiroliană, loc de joacă pentru
copii interior și exterior cu topogan,
leagăne, groapa de nisip, animăluţe
(iepuri, câini, prepeliţe), internet wireless gratuit inclusiv în curte. Săli
de conferinţă: 1, maxim 35 locuri
în funcţie de amenajare. Facilități:
lumina naturală, internet wireless,
tv, video, ecran de protecţie, laptop,
videoproiector, retroproiector, instalaţie sonorizare.
Dotări camere: aer condiţionat, TV,
minibar doar în apartamente, baie
cu duș, balcon (o parte din camere),
plasa de insecte, internet wireless
gratuit.
Număr total camere: 6. Duble: 4.
Dotări camere duble: pat matrimonial sau twin, televizor cu ecran plat,
aer condiţionat, balcon (o parte din
camere), baie cu duș, plasa insecte.

Cameră dublă cu balcon permite introducerea patului suplimentar.Apartamente: 2 format dintr - un dormitor
și un living. Are un pat matrimonial
de două persoane (160×200 cm) în
dormitor și o canapea extensibilă de
două persoane în living. Dotări: televizor cu ecran plat, aer condiţionat,
balcon mare, baie cu duș.
Servicii masă: Pensiunea nu dispune de restaurant propriu. Se asigură
acces la bucătăria complet utilată a
pensiunii, acces la grătar și foişor în
curte. Se asigură servicii de masă în
sistem meniu fix, pe bază de comandă.
Tratament: TRATAMENT DE LUNI
PÂNĂ VINERI. Se asigură 4 proceduri,
în baza de tratament Pucioasa aflată la mai puţin de 1 km de pensiune.
Turiştii trebuie să prezinte trimitere
de la medicul de familie sau de la cel
specialist, dovada calităţii de asigurat (adeverinţă de la locul de muncă
sau cuponul de pensie), cardul de
sănătate activat. În caz contrar vor
achita la recepţie diferenţa valorii
serviciilor medicale.
Distracţie: foişor în curte, grătar,
tiroliană, loc de joacă pentru copii
interior și exterior cu topogan, leagăne, groapa de nisip, animăluţe (iepuri,
câini, prepeliţe).

Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

TIP CAMERĂ

Cazare

Dublă fără balcon
Dublă cu balcon
Apartament
Dublă fără balcon
Dublă cu balcon
Apartament

63,12
76,67
90,70
54,70
66,86
79,01

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare, parcare, internet, acces bucătărie complet utilată, acces la grătar sj foişor în curte, loc de joacă interior și exterior (leagăn, topogan, groapa de nisip).
Cazarea începe la ora 15,00, iar eliberarea camerei la ora 12:00
Servicii opţionale: mic dejun 22,00 Lei/zi/persoană; prânz 27,50 Lei/zi/persoană ;cina
33,00 Lei/zi/persoană
Mesele se asigură în sistem meniu fix pe bază de comandă.
TRATAMENT DE LUNI PÂNĂ VINERI: 18,70 Lei/zi/persoană. Se asigură 4 proceduri, în
baza de tratament Pucioasa aflată la mai puţin de 1 km de pensiune.
Turiştii trebuie să prezinte trimitere de la medicul de familie sau de la cel specialist,
dovada calităţii de asigurat (adeverinţă de la locul de muncă sau cuponul de pensie),
cardul de sănătate activat. În caz contrar vor achita la recepţie diferenţa valorii serviciilor
medicale.
Facilități copii cu 2 adulți:
În Cameră dublă cu balcon:
1 sau 2 copii între 0 - 10 ani gratuitate la cazare; opţional pat pliant gratuit
1 copil 10 - 16 ani achită 33,00 Lei/zi și se asigură pat pliant
Peste 16 ani sau adult achită 55,00 Lei/zi și se asigură pat pliant
În apartament cu canapea extensibilă (maxim 4 persoane):
1 sau 2 copii între 0 - 10 ani gratuitate la cazare
1 sau 2 copii între 10 - 16 ani achită 33,00 Lei/zi
Peste 16 ani sau adult achită 55,00 Lei/z

Plăteşti 4 nopți și stai 5 – intrare Duminică!
Preţuri recomandate în Lei/pachet/persoană (adult în cameră)
PERIOADA

TIP CAMERĂ

Cazare
Pachet 4 nopți + 1 noapte gratuită

03 Ian - 22 Dec

Dublă fără balcon
Dublă cu balcon
Apartament

218,80
267,44
316,04

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: 5 nopți cazare, parcare, internet, acces bucătărie complet utilată, acces
la grătar sj foişor în curte, loc de joacă interior și exterior (leagăn, topogan, groapa de
nisip).INTRARE DUMINICĂ!
Cazarea începe la ora 15,00, iar eliberarea camerei la ora 12:00
Servicii opţionale: mic dejun 22,00 Lei/zi/persoană; prânz 27,50 Lei/zi/persoană ;cina
33,00 Lei/zi/persoană
Mesele se asigură în sistem meniu fix pe bază de comandă.
Facilități copii cu 2 adulți:
În Cameră dublă cu balcon:
1 sau 2 copii între 0 - 10 ani gratuitate la cazare; opţional pat pliant gratuit
1 copil 10 - 16 ani achită 33,00 Lei/zi și se asigură pat pliant
Peste 16 ani sau adult achită 55,00 Lei/zi și se asigură pat pliant
În apartament cu canapea extensibilă (maxim 4 persoane):
1 sau 2 copii între 0 - 10 ani gratuitate la cazare
1 sau 2 copii între 10 - 16 ani achită 33,00 Lei/zi
Peste 16 ani sau adult achită 55,00 Lei/zi
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SINAIA, județul Prahova

HOTEL BUCEGI

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
și snowboard. Pentru cei care nu au
încercat până acum și vor să experi-

menteze din plăcerile schiului şcolile
de schi locale vă vor asigura pregătirea necesară.
Atracţii turistice: Castelul Peleş,
Mănăstirea Sinaia, Casa Memoriala
George Enescu, etc.

Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
PERIOADA

HOTEL BUCEGI SINAIA este situat
în centrul oraşului Sinaia. Pentru a
descrie cel mai bine specificul vilei
să începem cu o poveste. Există un
drum pe care toată înalta societate
a secolului XX l - a urmat, este drumul vechi, de odihnă, de la Bucureşti
la Sinaia. Acum poţi să începi și tu o
călătorie în trecutul nobil al Văii Prahovei. La Sinaia te aşteaptă, proaspăt
deschis HOTEL BUCEGI SINAIA, gata
să îţi ofere toate deliciile rezervate
altădată doar pentru nobili și regalitate. Cinează în compania unor vinuri
de cramă excepţionale și trăieşte experienţa 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 o
săptămână, pentru un week-end sau
măcar pentru o seară.
Dotări generale: restaurant, parcare
proprie 10 autoturisme, internet. Săli
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de conferinţă: 1, capacitate 30 locuri
și echipată complet.
Dotări camere: TV - cablu, minibar,
baie cu duș, internet wifi sau fir, telefon.
Număr total camere: 21. Duble: 10,
dintre care 6 camere cu două paturi și
4 camere cu pat matrimonial. Apartamente: 11, dintre care 2 apartamente
standard cu living și dormitor și 9
apartamente executive. Apartamente
EXECUTIVE:
- 1 apartament cu living, bucătărie
(complet utilată) și 2 dormitoare duble;
- 3 apartamente cu living, bucătărie (complet utilată) și 2 dormitoare
(unul dublu și 1 single);
- 5 apartamente cu living, bucătărie
(complet utilată) și 1 dormitor.
Servicii masă: se acordă în unitatea
restaurant Bucegi, categoria 3*, în
sistem a la carte.

TIP CAMERĂ

Dublă în regim single
Dublă standard
15 Iul - 15 Sep
Apartament clasic
Apartament executiv
Dublă în regim single
Dublă standard
11 Ian - 14 Iul
16 Sep - 20 Dec Apartament clasic
Apartament executiv

Cazare + mic dejun
Duminică - Joi Vineri - Duminică
226,00
129,95
175,15
197,75
175,15
101,70
129,95
152,55

248,60
141,25
186,45
209,05
192,10
113,00
146,90
169,50

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare cu mic dejun, parcare gratuită în limita locurilor disponibile, acces gratuit WI-FI. La recepție se achită taxa stațiune si taxa salvamont.
Servicii opţionale: prânz sau cină (masa fișă cont) 44,00 Lei/zi/adult și copil peste 12
ani și 22,00 Lei/zi/copil sub 12 ani
Facilități copii în camera cu 1 adult:
- 1 copil 0 - 6 ani - tarif cameră single
- 1 copil 6 - 12 ani - tarif cameră dublă
- 1 copil peste 12 ani - tarif cameră dublă
- 2 copii 0 - 6 ani - tarif cameră dublă
- 2 copii 6 - 12 ani - tarif cameră dublă și al doilea copil achită mic dejun 28,25 Lei/zi
- 2 copii peste 12 ani - tarif apartament și al doilea copil achită cazare cu mic dejun
73,45 Lei/zi
- 1 copil 0 - 6 ani și 1 copil 6 - 12 ani - tarif cameră dublă
- 1 copil 0 - 6 ani și 1 copil peste 12 ani - tarif cameră dublă
- 1 copil 6 - 12 ani și 1 copil peste 12 ani - tarif cameră dublă, primul copil achită mic
dejun 28,25 Lei/zi
Facilități copii în camera 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 mic dejun 28,25 Lei/zi cu pat suplimentar dar doar în apartamente nu
și în camere duble.
- Peste 12 ani sau adult: primul achită 73,45 Lei/zi, iar al doilea achită 50,85 Lei/zi doar
în apartamente.

SINAIA, județul Prahova

HOTEL CARAIMAN

Fitness/Wellness/Sport: practicarea
sporturilor de iarnă, pârtii de schi:
Carp, Valea Dorului, Vânturiș, Turistică,
Drumul Vechi, Poiana Stânii Regale.

Transport pe cablu (teleschi, telescaun, baby - ski), Cota 1.400, școală de
schi, drumeţii pe potecile marcate cu
ghid monitor.

Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
PERIOADA
03 Ian - 28 Feb

01 Mar - 23 Dec
Hotelul este situat la intrarea în staţiune din direcţia Brașov, la şosea, aproape de muzeul George Enescu.
Adresă: Sinaia, Bulevardul Carol I nr.
4, jud. Prahova. Frumuseţea locurilor, prospeţimea zilelor de vară și
abundența zăpezii iarna, fac din Sinaia
una dintre cele mai frecventate staţiuni montane din România. În acest
cadru pitoresc, în parcul central al
staţiunii, în imediata vecinătate a Cazinoului și a Mănăstirii Sinaia, se afla
Hotelul Caraiman.
Dotări generale: restaurant 2 saloane
(clasic și naţional) 140 locuri, internet,
păstrare obiecte de valoare. Săli de
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conferinţă: 3: Sala Regele Carol (70
locuri), Sala Regina Maria (20 locuri),
Sala Regele Ferdinand (40 locuri).
Dotări camere: TV, baie cu cadă, internet.
Număr total camere: 71. Duble: 61,
dintre care 46 camere cu două paturi
și 15 camere cu pat matrimonial. Garsoniere: 10.
Observații: La recepţie se va achita
taxa de stațiune și taxa salvamont.
Servicii: închirieri maşini.
Servicii masă: se acordă în unitatea
restaurant Caraiman, categoria I, micul dejun în sistem bufet suedez, dejun și cina a la carte.

TIP CAMERĂ

Cazare + mic dejun

Dublă
Single
Garsonieră
Dublă
Single
Garsonieră

101,70
158,20
129,95
118,65
186,45
149,73

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare și mic dejun. La recepție se achită taxa stațiune si taxa salvamont.
Servicii opţionale: masa fișă cont prânz 55,00 Lei/zi/adult și copil peste 12 ani și 27,50
Lei/zi/copil sub 12 ani sau cina 60,50 Lei/zi/adult și copil peste 12 ani și 30,25 Lei/zi/
copil sub 12 ani
Facilități copii cu 1 adult:
- 1 sau 2 copii 0 - 6 ani - tarif cameră single
- 1 copil 6 - 12 ani - tarif single și 1 mic dejun 28,25 Lei/zi
- 2 copii 6 - 12 ani - integral tarif spaţiu pentru 2 adulți
- 1 copil 0 - 6 ani și 1 copil 6 - 12 ani - integral tarif spaţiu pentru 2 adulți
Facilități copii cu 2 adulți:
- 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 și beneficiază de pat suplimentar și al doilea
copil achită micul dejun 28,25 Lei/zi/copil.
- peste 12 ani tarif de adult.

SINAIA, județul Prahova

HOTEL CARPATHIA

Adresă: Blv. Carol I, Nr. 46, CP 106100,
Sinaia, Jud. Prahova. Dotat cu 70 de
camere spaţioase, Hotel Carpathia
este cel mai luxos complex hotelier de
pe Valea Prahovei. Beneficiind de condiţii de lux, turiştii îşi pot petrece câteva zile de vis într-o staţiune montană
românească cu tradiţie. Cele două
clădiri care compun complexul au fost

renovate complet, mobilate elegant
și dotate cu accesorii de lux în anul
2014, inaugurarea făcându-se în luna
Decembrie 2014. Situat în centrul oraşului Sinaia, accesul la Hotel Carpathia
este extrem de facil, făcându-se direct
din DN1.
Dotări generale: restaurant, bar, terasă, păstrare obiecte de valoare. Săli de

Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

conferinţă: 3, capacitate maximă/sala
de conferinţă 100 locuri.
Dotări camere: TV, minibar, baie cu
duș, internet, uscător de păr. Număr
total camere: 70. Single: 1. Duble: 66.
Apartamente: 3.
Observații: Taxa de salvamont va fi
achitata la recepţie. Check-in până
la ora 18:00 și check-out până la ora
12:00. Nu este permis accesul cu animale de companie.
Servicii: telefon, spălătorie, minibar,
mic dejun în cameră, room service se
fac contracost.
Servicii masă: se oferă în restaurantul
propriu cu specific internaţional.
Fitness/Wellness/Sport: piscină acoperită, SPA (saună, masaj, salina), centru înfrumuseţare.
Tratament: Versalitilitatea dotărilor și
a produselor de întreţinere și tratare
corporală din gama Mara Curatio, dezvoltate special pentru aceste dotări, le
recomanda tuturor vârstelor, sexelor și
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 și
terapii Mara Curatio se adresează am-

belor sexe și tuturor etapelor și procedurilor de tratare a organismului, de la
tratarea și întreţinerea pielii, a tonusului mental și muscular, a înlăturării stresului, a tratării afecţiunilor respiratorii,
până la remineralizarea organismului,
catifelarea intensă, exfolierea eficienta,
efectele calmante, antiinflamatoare și
antiacneice, revigorante, energizante
etc. Combinând produsele Mara Curăţio cu procedurile de hidroterapie,
kinetoterapie și aromoterapie corporală recomandate, se oferă un complex
terapeutic de întreţinere și tratare unic
în peisajul tratamentelor SPA. Combinaţiile de ingrediente naturale asigura
relaxarea sistemului nervos, refacerea
celulelor, stimularea circulaţiei, hidratarea, atenuarea durerilor musculare și
articulare, într-un cuvânt, revigorarea și
reîntinerirea corpului.
Distracţie: drumeţii.
Atracţii turistice: Castelul Foişor,
pârtiile de ski, Castelul Peleş, Castelul
Pelișor, Cazinoul Sinaia, Cota 2000,
Cota 1400, Mănăstirea Sinaia, Casa
memorială George Enescu, Muzeul
Trenuleţelor, Muzeul Rezervaţiei Bucegi, Poiana Stânii Regale, Gara Regală.
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Vacanţă la munte
Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
PERIOADA
TIP CAMERĂ
Cazare + mic dejun
Single
246,40
12 Feb - 01 Mar
01 Iul - 31 Aug
Dublă
134,40
Duminică - Joi Apartament
240,80
Single
280,00
12 Feb - 01 Mar
01 Iul - 31 Aug
Dublă
162,40
Vineri - Sâmbătă Apartament
263,20
Single
201,60
02 Mar - 30 Iun
Dublă
112,00
Duminică - Joi
Apartament
190,40
Single
235,20
02 Mar - 30 Iun
Dublă
128,80
Vineri - Sâmbătă
Apartament
201,60
Single
224,00
01 Sep - 22 Dec
Dublă
123,20
Duminică - Joi
Apartament
212,80
Single
257,60
01 Sep - 22 Dec
Dublă
145,60
Vineri - Sâmbătă
Apartament
224,00

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare cu mic dejun bufet, acces la piscină, saună, hidroterapie cu ape sărate,
salina, internet wireless, parcare (în limita locurilor disponibile). Check-in începând cu orele 14:00
și check-out până la ora 12:00. Nu este permis accesul cu animale de companie. La recepție se
achită taxa stațiune si taxa salvamont.
Servicii opţionale: prânz sau cină 55,00 Lei/zi/persoană.
Facilități 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 și 1 copil 7 - 12 = tarif cameră dublă
- 1 copil 0 - 7 ani și 1 copil 12 - 18 ani = tarif cameră dublă
- 1 copil 7 - 12 ani și 1 copil 12 - 18 ani = tarif cameră dublă cu pat suplimentar
- 2 copii 12 - 18 ani = tarif cameră dublă cu pat suplimentar
Facilități copii cu 2 adulți:
- 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 și mic
dejun, al doilea copil 7 - 12 ani achită obligatoriu pentru pat suplimentar și mic dejun 50,40 Lei/zi
- 1 sau 2 copii 12 - 18 ani achită 78,40 Lei/zi pentru pat suplimentar și mic dejun, doi copii se
pot caza doar în apartament.

Preţuri recomandate în Lei/pachet/persoană (adult în cameră)
Cazare + mic dejun
PERIOADA
TIP CAMERĂ Pachet 5
Pachet 6
Pachet 7
nopți
nopți
nopți
Single
1232,00
1444,80
1646,40
12 Feb - 01 Mar
Dublă
672,00
772,80
862,40
01 Iul - 31 Aug
Apartament
1204,00
1411,20
1607,20
Single
1008,00
1176,00
1332,80
02 Mar - 30 Iun
Dublă
560,00
638,40
705,60
Apartament
952,00
1108,80
1254,40
Single
1120,00
1310,40
1489,60
01 Sep - 22 Dec
Dublă
616,00
705,60
784,00
Apartament
1064,00
1243,20
1411,20

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: 5, 6 sau 7 nopți cazare cu mic dejun bufet, acces la piscină, saună, hidroterapie
cu ape sărate, salina, internet wireless, parcare. Check-in începând cu orele 14:00 și check-out
până la ora 12:00. Nu este permis accesul cu animale de companie. La recepție se achită taxa
stațiune si taxa salvamont.
Servicii opţionale: prânz sau cină 55,00 Lei/zi/persoană.
Facilități 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 și 1 copil 7 - 12 = tarif cameră dublă
- 1 copil 0 - 7 ani și 1 copil 12 - 18 ani = tarif cameră dublă
- 1 copil 7 - 12 ani și 1 copil 12 - 18 ani = tarif cameră dublă cu pat suplimentar
- 2 copii 12 - 18 ani = tarif cameră dublă cu pat suplimentar
Facilități copii cu 2 adulți:
- 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 și mic
dejun, al doilea copil 7 - 12 ani achită obligatoriu pentru pat suplimentar și mic dejun 50,40 Lei/zi
- 1 sau 2 copii 12 - 18 ani achită 78,40 Lei/zi pentru pat suplimentar și mic dejun, doi copii se
pot caza doar în apartament.

Oferta Ski
Preţuri recomandate în Lei/pachet/persoană (adult în cameră)
Cazare + mic dejun + cină
TIP
PERIOADA
Pachet 2 Pachet 3 Pachet 4 Pachet 5
CAMERĂ
nopți
nopți
nopți
nopți
11 Feb - 28 Feb Dublă
342,72
499,80
666,40
809,20

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare cu mic dejun bufet și cina meniu fix, acces la piscină, saună, hidroterapie cu ape sărate, salina, internet wireless, parcare. Check-in începând cu orele 14:00 și
check-out până la ora 12:00. Nu este permis accesul cu animale de companie. La recepție
se achită taxa stațiune si taxa salvamont.
Servicii opţionale: prânz 55,00 Lei/zi/persoană.
Facilități copii cu 1 adult:
- 2 copii 0 - 7 ani = tarif cameră dublă și al doilea copil achită cina 44,80 Lei/zi
- 1 sau 2 copii 7 - 12 ani = tarif cameră dublă și al doilea copil achită cina 44,80 Lei/zi
- 1 copil 12 - 18 ani = tarif cameră dublă
- 1 copil 0 - 7 ani și 1 copil 7 - 12 = tarif cameră dublă și primul copil achită cina 44,80 Lei/zi
- 1 copil 0 - 7 ani și 1 copil 12 - 18 ani = tarif cameră dublă și primul copil achită cina 44,80
Lei/zi
- 1 copil 7 - 12 ani și 1 copil 12 - 18 ani = tarif cameră dublă cu pat suplimentar și primul
copil achită 44,80 Lei/zi
- 2 copii 12 - 18 ani = tarif cameră dublă cu pat suplimentar și al doilea copil achită cina
44,80 Lei/zi
Facilități copii cu 2 adulți:
- 1 sau 2 copii 0 - 7 ani gratuitate la cazare cu mic dejun și achită cina 44,80 Lei/zi/copil.
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 şi cină 84,00 Lei/zi sau 95,20 Lei/zi pentru pat suplimentar cu mic dejun şi cină, al doilea copil 7 - 12 ani achită obligatoriu pentru pat suplimentar cu mic dejun şi cină 95,20 Lei/zi
- 1 sau 2 copii 12 - 18 ani achită 123,20 Lei/zi pentru pat suplimentar cu mic dejun şi cină,
doi copii se pot caza doar în apartament.
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SINAIA, județul Prahova

HOTEL CUMPĂTU

rantul propriu. Complexul dispune de
2 restaurante (cu specific vânătoresc,
dar și cu preparate din bucătăria românească și gastronomia internaţională).
Fitness/Wellness/Sport: sala fitness,
saună, masaj.
Distracţie: parc de Aventură cu trasee
de căţărare prin copaci, perete de escalada, tir cu arcul, paintball, tiroliene,

trasee offroad, biliard, tenis de masă.
Atracţii turistice: Casa Memorială
George Enescu, Mănăstirea Sinaia,
Castelul Pelișor, Mănăstirea Caraiman,
Castelul Peleş, Cazinoul Sinaia, Parcul
Dimitrie Ghica, Gările Regale din Sinaia,
Muzeul de trenuleţe, pârtiile de ski, telegondola.

Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
Înconjurat de priveliştea maiestuoasă
a Munților Bucegi, într-un decor feeric,
acest loc magic te va ajuta să te detaşezi de agitaţia urbană. Însă nu doar
paradisul naturii din jur te va scăpa
de stres, ci și eleganța și rafinamentul
complexului hotelier, care te vor conduce într-un ambient luxos, fiind locul
ideal atât pentru relaxare, distracţie dar
și pentru o călătorie de afaceri.
Adresă: Sinaia, str. Gârbovei nr. 27, jud.
Prahova.
Dotări generale: parcare proprie monitorizată video, internet wireless în tot
complexul, păstrare obiecte de valoare,
2 restaurante (cu specific vânătoresc,
dar și cu preparate din bucătăria românească și gastronomia internaţională), loc de joacă interior și exterior
pentru copii, parc de aventură, terasa
cu privelişte asupra masivului Bucegi,
zona barbeque, colţ cu animăluţe. Săli

****

de conferinţă: 1, cu o capacitate de 80
locuri, complet echipată din punct de
vedere tehnic (videoproiector de ultima
generaţie, ecran proiecţie, flipchart, Lcd
- Tv, sonorizare, internet wireless, consumabilele oferite gratuit).
Dotări camere: telefon, LCD TV, caseta
individuală de valori, minibar, acces la
internet, termostat ambiental individual, băile sunt dotate cu cadă, feohn,
alarma de urgenţă.
Număr total camere: 25. Duble: 24, dintre care 6 duble cu două paturi, 11 camere duble executive și 7 camere duble
deluxe. Apartamente junior: 1 compus
din spaţiu de dormit și canapea. Checkin începând cu ora 14:00; check-out
până la ora 12:00.
Servicii: room service, transfer gara
- hotel și retur, transfer aeroport Bucureşti - hotel și retur.
Servicii masă: se acordă în restau-

PERIOADA

TIP CAMERĂ

Cazare + mic dejun

06 Ian - 20 Dec

Dublă Twin
Dublă executive
Single executive
Dublă DeLuxe
Single DeLuxe
Junior Suite
Junior Suite în regim single

129,92
145,60
255,36
165,76
295,68
201,60
240,48

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare cu mic dejun,parcare. La recepție se achită taxa stațiune si taxa
salvamont.
Servicii opţionale: masa fișă cont prânz sau cină: 44,00 Lei/zi/adult și copil peste 12 ani
și 22,00 Lei/zi/copil sub 12 ani.
Facilități copii cu 1 adult:
- 1 copil 0 - 6 ani gratuit – tarif regim single
- 2 copii 0 - 6 ani și 1 sau 2 copii 6 - 16 ani – tarif integral de camera executive, deluxe
sau apartament
Facilități copii cu 2 adulți:
- 1 sau 2 copii 0 - 6 ani gratuit
- 1 sau 2 copii 6 - 12 ani – 50,40 Lei/zi/copil doar în camera deluxe și apartament
- 1 sau 2 copii 12 - 16 ani – 72,80 Lei/zi/copil doar în camera deluxe și apartament

SINAIA, județul Prahova

HOTEL FOIŞORUL CU FLORI

interzis în cadrul hotelului.
Servicii masă: se acordă în restaurantul propriu Restaurantul Riegler
decorat în stilul neo - românesc (capacitate până la 60 persoane) în sistem
a-la-carte.

Fitness/Wellness/Sport: SPA, sală
fitness.
Atracţii turistice: Muzeul Peleş,
Pelișor, Mănăstirea Sinaia, Muzeul Bucegi, Cazinoul Sinaia, Casa Memorială
George Enescu.

Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)

Foişorul cu Flori este construit din
prisma călătorului care îşi doreşte să
regăsească într-un hotel spaţii calde și primitoare care să confere acel
sentiment de “casă dulce casă”. Adresă: Str.Drum Cota 1400 Nr.2D, Sinaia,
Jud. Prahova. Ideea creării Foişorului
cu Flori a luat naştere din dorinţa de a
renaşte oraşul Sinaia aşa cum a fost
acum un secol când era comparat cu
un mic Versailles românesc. Astfel,
hotelul, în întreg ansamblul său, respecta cu fidelitate caracterele acelor
vremuri prin arhitectura exterioară ne-

oromânească, cât și arhitecura interioară specifică oraşului Sinaia la 1900.
Dotări generale: restaurant, parcare
proprie, internet wifi.
Dotări camere: TV, minibar, baie cu duș,
seif valori, balcon (o parte din camere).
Număr total camere: 21. Single: 2.
Duble: 18, dintre care 14 camere duble
standard și 4 camere duble premium.
Apartamente: 3, dintre care 2 apartamente standard și 1 apartament premium. Dispun de canapea extensibilă.
Nu este permis accesul în hotel cu
animale de companie. Fumatul este

Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

PERIOADA

TIP CAMERĂ

Cazare + mic dejun

03 Ian - 22 Dec

Single standard
Single premium
Dublă standard
Dublă premium
Apartament standard
Apartament premium

246,40
280,00
168,00
196,00
252,00
308,00

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare cu mic dejun. Acces gratuit la centrul Spa (saună, sală fitness).
La recepție se achită taxa stațiune si taxa salvamont.
Servicii opţionale: prânz sau cină în valoare de 55,00 Lei/zi/adult și copil peste 7 ani.
Facilități copii:
- între 0 - 6 ani beneficiază de gratuitate la cazare cu mic dejun, fără pat suplimentar;
opţional pat suplimentar 44,80 Lei/zi
- între 7 - 14 ani ani achită 89,60 Lei/zi pentru pat suplimentar cu mic dejun
- peste 14 ani sunt consideraţi adulți.
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SINAIA, județul Prahova

HOTEL INTERNATIONAL

Tv, minibar, uscător de păr, facilitate
de cafea și ceai. Apartamente: 27,
dintre care 14 JUNIOR SUITE, 30 - 35
mp, pat king size, canapea extensibilă, balcon, acces gratuit la internet
de mare viteză WI-FI, camera de nefumători, sky shower, halate de baie,
papuci personalizaţi, seif, linie telefonică directă, TV LED de 32” (81cm),
canale TV internaţionale, pay Tv,
minibar, uscător de păr, facilitate de
cafea și ceai și 7 EXECUTIVE JUNIOR
SUITE, 40 - 45 mp, pat king size, canapea extensibilă, balcon, acces gratuit
la internet de mare viteză WI-FI, camera de nefumători, sky shower, halate de baie, papuci personalizaţi, seif,
linie telefonică directă, TV LED de 32”
(81cm), canale TV internaţionale, pay
Tv, minibar, uscător de păr, facilitate
de cafea și ceai și 6 ONE BEDROOM
SUITE, 50 mp, pat king size, canapea
extensibilă, cadă cu hidromasaj, aer
condiţionat, balcon, acces gratuit la
internet de mare viteză WI-FI, camera de nefumători, sky shower, halate
de baie, papuci personalizaţi, seif,
linie telefonică directă, TV LED de
Hotelul este situat în centrul staţiunii,
la 5 minute de staţia de telecabina și
30 minute de pârtia pentru bob - sanie.
Adresă: Sinaia, str. Avram Iancu nr.
1, cod 106100, jud. Prahova. Hotelul
INTERNAŢIONAL, ca hotel, centru
de afaceri sau ca loc de petrecere a
vacantelor, dispune de 180 spaţii de
cazare pregătite de designeri într-o
multitudine de suprafeţe și culori
care să satisfacă orice solicitare.
Dotări generale: 3 restaurante: Restaurant Panoramic (300 persoane),
Restaurant Tirol (120 persoane), Cucina Sofia (120 persoane), parcare
proprie gratuită 40 de locuri, internet,
video - bar, cofetărie, terasă, 11 săli
de conferinţă cu o capacitate între
20 - 450 locuri, dotate cu: scaune
cu măsuţă, desk - uri, flipchart - uri,
retroproiectoare, ecrane proiectoare
multimedia, table magnetice, panouri
afişaj, copiator, telefon, fax, calculatoare, sistem de amplificare sunet,
microfoane fixe și mobile, servicii se-
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cretariat. Single: 1, are 21mp, paturi
twin sau unite, balcon, acces gratuit
la internet de mare viteză WI-FI, camera de nefumători, sky shower,
halate de baie, papuci personalizaţi,
seif, linie telefonică directă, TV LED
de 32” (81cm), canale TV internaţionale, pay Tv, minibar, uscător de
păr, facilitate de cafea și ceai. Duble:
151, dintre care 145 CAMERE DUBLE
STANDARD, 21mp, paturi twin sau
unite, balcon, acces gratuit la internet de mare viteză WI-FI, camera de
nefumători, sky shower, halate de
baie, papuci personalizaţi, seif, linie
telefonică directă, TV LED de 32”
(81cm), canale TV internaţionale, pay
Tv, minibar, uscător de păr, facilitate
de cafea și ceai și 6 CAMERE DUBLE
DELUXE, 25mp, pat king size, fotoliu
extensibil, balcon, acces gratuit la
internet de mare viteză WI-FI, camera de nefumători, sky shower, halate
de baie, papuci personalizaţi, seif, linie telefonică directă, TV LED de 32”
(81cm), canale TV internaţionale, pay

32” (81cm), canale TV internaţionale,
pay Tv, minibar, uscător de păr, facilitate de cafea și ceai. Check în ora
14, check out ora 12. Taxa animal de
companie: 77,00 Lei/zi.
Servicii: room service, salon de
frumuseţe, servicii de spălătorie,
posibilitatea organizării de tururi la
punctele de atracţie din zonă, internet wireless. Acces gratuit la piscină,
jacuzzi, saună umedă, saună uscată,
sală fitness.
Servicii masă: se acordă în unitatea
restaurant Internaţional, categoria 4
stele, dejun și cină în sistem a la carte, micul dejun bufet suedez.
Fitness/Wellness/Sport: piscină acoperită, SPA, sală fitness, saună
(umedă și uscată), jacuzzi. Centrul de
Divertisment are 4 piste de bowling, 4
mese de biliard, diverse jocuri (darts,
air hockey, fusball) și un café - bar.
Atracţii turistice: Muzeul Peleş,
Pelișor, Mănăstirea Sinaia, Muzeul
Bucegi, Cazinoul Sinaia, Casa Memorială George Enescu.

Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
PERIOADA

TIP CAMERĂ

Cazare + mic dejun

01 Feb - 22 Dec

Dublă în regim single
Dublă
Dublă deluxe
Junior suite
Executive junior suite
One bedroom suite

416,10
228,00
256,50
285,00
313,50
399,00

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare cu mic dejun bufet, acces gratuit WI-FI și acces la centrul de
relaxare: piscina, piscină cu apă sărată, jacuzzi, saună umedă, saună uscată, sală fitness,
parcare gratuită în limita locurilor disponibile. Centrul de relaxare este deschis Marti Duminica, între orele 10,00 - 22,00
Check-in ora 14:00, iar check-out ora 12:00
La recepție se achită taxa stațiune și taxa salvamont.
Servicii opţionale: Prânz sau cina (fișă cont) - 66,00 Lei/zi/adult și copil peste 10 ani și
33,00 Lei/zi/copil sub 10 ani
Facilități copii:
- pătuţ bebe 0 - 2 ani gratuit
- 0 - 10 ani gratuitate la cazare și mic dejun fără pat suplimentar asigurat
- 10 - 17 ani achită 57,00 Lei/zi pentru pat suplimentar cu mic dejun.
Nu exista posibilitatea de pat suplimentar în camera dublă. Patul suplimentar este fotoliu extensibil în camera dublă delux și canapea extensibilă în junior suite, executive junior
suite, one bedroom suite.
Se acceptă animale de companie - 77,00 Lei/zi/animal.

SINAIA, județul Prahova

HOTEL IOANA HOTELS

(saună și jacuzzi), dus, grup sanitar,
TV, telefon, Romantic Room cameră
specială cu şemineu și cadă de sticlă,
baia open space cu dormitorul, Junior Suite format din living cu şemineu
și canapea extensibilă și dormitor
open space cu living - ul, Innsbruck
Room cameră specială cu şemineu și
saună în baie. Cazarea începe la ora
14:00. Eliberarea camerelor trebuie
făcută până la maxim ora 12:00. Taxele locale se achită la recepţie.
Servicii masă: se acordă în unitatea
restaurant propriu Forest în sistem a
la carte.
Fitness/Wellness/Sport: SPA (saună
și jacuzzi), acces gratuit.
Distracţie: sală de jocuri - Game
Room Monte Carlo, Focus Bar & Lounge beneficiază de amenajări de
Adresă: Str. Calea Codrului nr. 11 - 15,
Sinaia, jud. Prahova. Ioana Hotels,
fondat în anul 2010, este primul Boutique Hotel de 5 stele din Sinaia. Ioana Hotels este aşezat într-un cadru
natural de excepţie, liniştit, cu o minunată vedere la munte. Situat între
Drumul Cotei și Telegondola are acces facil atât la mijloacele de transport pe cablu cât și la drumul ce duce
la Poiana Stânii și la Cota 1400. Pentru a ajunge la Ioana Hotels, va trebui
să urmăriţi panourile direcţionale.
Pornind din sensul giratoriu din centrul staţiunii Sinaia, urcaţi pe Strada
Aosta, continuaţi pe Strada Furnica
până la Drumul Cotei, iar la bifurcaţia
către telegondola urmaţi drumul către Telegondola, în stânga pe Strada
Calea Codrului. La aproximativ 300
metri de la sensul giratoriu, pe partea
stângă veţi găsi Ioana Hotels.
Dotări generale: restaurant, terasă,
parcare proprie gratuită, în limita
locurilor disponibile, internet WI-FI
gratuit în lobby, camere și restaurant
Forest. Săli de conferinţă: 1, capacitate 25 locuri și se asigură: sonorizare
proprie, flipchart, ecran, videoproiector, microfoane mobile/cu cablu, servicii secretariat, copiator, fax și alte
echipamente tehnice solicitate.
Dotări camere: TV, minibar, baie cu
cadă, baie cu duș, balcon, internet,
uscător de păr, telefon cu acces direct internaţional, Spa (saună și ja-

cuzzi) în apartamente.
Număr total camere: 24. Duble: 16,
suprafaţa este de 20mp, 3 camere
duble cu baie cu duș, restul au baie
cu cadă, 2 camere nu au balcon, camera pentru persoane cu dizabilităţi.
Apartamente: 8, dintre care 1 apartament Salt Lake (75 mp): cel mai
mare apartament din hotel, situat
pe 3 nivele, stil duplex, cu uşi intre
nivele, cu zona SPA proprie (saună și
jacuzzi), format din living cu şemineu,
canapea extensibilă și baie cu duș,
dormitor cu baie cu cadă și SPA - ul
la ultimul nivel (saună, jacuzzi), dus,
grup sanitar, TV, telefon, 1 apartament Aspen (60 mp): apartament
pe 3 nivele, stil duplex, cu zona SPA
proprie (saună și jacuzzi), format din
living cu canapea extensibilă și baie
cu duș, dormitor și zona SPA la ultimul nivel (saună, jacuzzi), grup sanitar, TV, telefon, 1 apartament Tirol (75
mp): family apartment, pe 3 nivele,
stil duplex, cu living cu canapea extensibilă și baie cu duș, dormitor cu
baie cu duș și la ultimul nivel este al
doilea dormitor, 1 apartament Cortina D’Ampezzo (40 mp): apartament
pe 2 nivele, stil duplex, cu living cu
canapea extensibilă și baie cu duș și
la etaj este dormitorul, 1 apartament
St.Moritz (30 mp): cameră specială,
pe 2 nivele, cu zona SPA proprie (saună și jacuzzi), formată din dormitor și
pe scara interioară se coboară în SPA

Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

excepţie, zona de Lounge fiind dotată
cu un şemineu rotativ central pentru
a crea o atmosferă caldă, confortabilă, Wine - Bar, loc de joacă interior.
Atracţii turistice: Muzeul Peleş,
Mănăstirea Sinaia, Muzeul George Enescu, Cazinoul Sinaia. Munții
Bucegi: drumeţii la Babele, Sfinxul,
Crucea Caraimanului, cabana Piatra
Arsă, Schitul din Peşteră, Lacul Bolboci, Cascada Urlătoarea. Brașov:
Muzeul Judeţean de Istorie, Casa Mureşenilor, Muzeul Civilizaţiei Urbane în
Brașovul Medieval, Muzeul de Artă,
Muzeul Cetatea Brașovului și Fortificaţiile din Ţara Bârsei, Muzeul Scheii
Brașovului, Cetatea Brașovului, Biserica Neagră, Mănăstirea Franciscanilor, Vestigiile Cetăţii Brașovia.

Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
PERIOADA

TIP CAMERĂ

Dublă standard în regim single
Dublă standard
Family (2 duble comunicante)
Dublă Innsbruck în regim single
Dublă Innsbruck
Dublă Romantic în regim single
Dublă Romantic
Junior Suite în regim single
Junior Suite
03 Ian - 30 Iun
Apartament Salt Lake
Apartament Aspen
Apartament Tirol în regim single
Apartament Tirol (2 persoane)
Apartament Tirol (4 persoane)
Apartament St. Moritz în regim single
Apartament St. Moritz
Apartament Cortina în regim single
Apartament Cortina

Cazare + mic
dejun
394,90
246,95
495,00
842,60
445,50
842,60
445,50
842,60
445,50
668,25
495,00
694,10
371,25
222,75
644,60
346,50
595,10
321,75

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare cu mic dejun, acces la centrul Spa (saună și jacuzzi), acces
gratuit internet în lobby, camere și restaurant Forest, parcare gratuită în limita locurilor
disponibile.La recepție se achită taxa stațiune și taxa salvamont.
Cazarea începe de la ora 14:00, iar eliberarea camerelor până la maxim ora 12:00.
Servicii opţionale: prânz sau cină: 55,00 Lei/zi/persoană.
Facilități copii cu 2 adulți:
- 1 sau 2 copii între 0 - 7 ani au gratuitate la cazare și mic dejun; opţional pat suplimentar
110 Lei/zi; gratuit baby - coat
- 1 sau 2 copii între 7 - 12 ani achită pat suplimentar 110 Lei/zi
- peste 12 ani sunt consideraţi adulți și achită pat suplimentar 187 Lei/zi.
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SINAIA, județul Prahova

HOTEL MAREA NEAGRĂ

Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
Cazare + mic dejun
Sejur minim 3 nopți
PERIOADA

Dacă doriţi să petreceţi momente de
relaxare, admirând spectaculoasa
privelişte a Munților Bucegi sau să respiraţi aerul proaspăt de munte, Hotel
Marea Neagră reprezintă, cu siguranţă, alegerea perfectă. Hotelul Marea
Neagră este situat în Sinaia, cartierul
Furnica, la o plimbare de 9 minute
de Castelul Peleş și Grădinile Regale,
precum și la o plimbare de 15 minute
de Mănăstirea Sinaia. Adresă: Calea
Codrului, Nr. 8, Sinaia, Jud. Prahova.
Hotelul reuşeşte să impresioneze,
atât prin calitatea serviciilor sale, cât
și prin calitatea și promptitudinea personalului, care va fi mereu la dispoziţia
dumneavoastră; serviciu recepţie 24h
din 24, bar deschis non - stop. Toate
camerele spaţioase de la Hotelul Marea Neagră dispun de minibar, TV cu
canale internaționale, baie cu duș,
balcon. Majoritatea camerelor oferă
vedere la Munții Bucegi. La cerere se
pot asigura paturi suplimentare.Micul
dejun poate fi servit într-un lounge
sau în confortul propriei camere. Alte
facilități: acces gratuit la WI-FI în toată
locaţia, parcare gratuită în limita locurilor disponibile, o sală de conferinţe,
o sală de mese de 70 locuri unde, la
cerere, se pot organiza mese festive.
Punctul de plecare al telecabinei către
teleschiul Cota 1400 este situat la 1
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km de hotel, staţie de autobuz se afla
la doar 25 m, iar centrul stațiunii este
la 1,5 km.
Dotări generale: restaurant, bar, parcare proprie, internet WI-FI gratuit.
Săli de conferinţă: 1, capacitate de
40 locuri. Dotări: videoproiector, ecran
proiecţie, flipchart, laptop, consumabile, internet wireless, acces copiator,
lumina naturală parţială. Dimensiuni
sală: 12 m lungime, 4 m lăţime, 2.5 m
înălţime.
Dotări camere: TV, minibar, baie cu
duș, balcon, internet, uscător de păr,
telefon.
Număr total camere: 34, dintre care
17 camere duble matrimoniale și 17
camere duble twin. O parte din camere
au vedere spre munte (se achită supliment pentru vedere spre munte). Camerele spaţioase permit introducerea
până la 2 paturi suplimentare.
Servicii masă: se asigură în restaurantul propriu, capacitate 70 locuri,
posibilitate servire mic dejun bufet
suedez.
Fitness/Wellness/Sport: biciclete - se
pot închiria.
Atracţii turistice: Muzeul Peleş,
Pelișor, Mănăstirea Sinaia, Muzeul Bucegi, Cazinoul Sinaia, Casa Memorială
G. Enescu.

TIP CAMERĂ

16 Feb - 31 Mar
Dublă în regim single
13 Apr - 21 Apr
Dublă standard
11 Mai - 15 Mai
Dublă CU VEDERE LA MUNTE
20 Mai - 24 Mai
în regim single
03 Iun - 26 Iun
09 Sep - 28 Nov Dublă CU VEDERE LA MUNTE
02 Dec - 21 Dec
Dublă în regim single
Dublă standard
01 Iul - 14 Iul Dublă CU VEDERE LA MUNTE
în regim single
Dublă CU VEDERE LA MUNTE
Dublă în regim single
27 Apr - 05 Mai
Dublă standard
16 Mai - 19 Mai
01 Aug - 31 Aug Dublă CU VEDERE LA MUNTE
29 Nov - 01 Dec
în regim single
27 Dec - 28 Dec Dublă CU VEDERE LA MUNTE
Dublă în regim single
Dublă standard
25 Mai - 02 Iun
27 Iun - 30 Iun Dublă CU VEDERE LA MUNTE
în regim single
Dublă CU VEDERE LA MUNTE
Dublă în regim single
Dublă standard
15 Iul - 31 Iul
01 Sep - 08 Sep Dublă CU VEDERE LA MUNTE
14 Sep - 15 Sep
în regim single
Dublă CU VEDERE LA MUNTE

Sejur
Duminică Vineri minim
- Joi Duminică
2 nopți
163,94
91,08

184,44
102,47

-

185,94

206,44

-

102,08

113,47

-

184,44
102,47

184,44
102,47

-

206,44

206,44

-

113,47
-

113,47
-

202,26
112,37

-

-

224,26

-

-

123,37
184,44
102,47

-

-

206,44

-

-

113,47
193,35
107,42

-

-

215,35

-

-

118,42

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare cu mic dejun, parcare gratuită în limita locurilor disponibile, acces gratuit WI-FI. La recepție se achită taxa stațiune și taxa salvamont.
Facilități copii în camera cu 1 adult:
- 1 sau 2 copil 0 - 12 ani - tarif cameră dublă
- 1 copil 12 - 16 ani - tarif cameră dublă
- 2 copii 12 - 16 ani - tarif cameră dublă și un pat suplimentar cu mic dejun 66,00 Lei/zi
- 1 copiil peste 16 ani - tarif cameră dublă
- 1 copil 0 - 12 ani și 1 copil 12 - 12 ani - tarif cameră dublă
- 1 copil 12 - 16 ani și 1 copil peste 16 ani - tarif cameră dublă și un pat suplimentar cu
mic dejun 66,00 Lei/zi
- 2 copii peste 16 ani - tarif cameră dublă și un pat suplimentar cu mic dejun 66,00 Lei/zi
Facilități copii în camera cu 2 adulţi:
- 1 sau 2 copii 0 - 12 ani beneficiază de gratuitate la cazare cu mic dejun dacă sunt
cazaţi în camera cu părinţii fără pat suplimentar. Opţional pat suplimentar cu mic dejun
66,00 Lei/zi
- 1 sau 2 copii 12 - 16 ani achită unu sau două paturi suplimentare cu mic dejun 66,00
Lei/zi/copil.

SINAIA, județul Prahova

HOTEL NEW MONTANA

afor, confirmare bilete de avion, transferuri de la/către aeroport.
Servicii masă: se acordă în unitatea
restaurant Artemis, categoria 4 stele,
micul dejun în sistem bufet suedez,
dejun și cină în sistem fișă cont.

Fitness/Wellness/Sport: piscină semiolimpică acoperită, SPA (aromaterapie, cromoterapie), masaj, sală
fitness, saună, jacuzzi.
Distracție: tenis de masă.

Prețuri recomandate în Euro/noapte/persoană (adult în cameră)
PERIOADA

18 Ian - 20 Dec
Duminică - Joi

18 Ian - 20 Dec
Vineri - Sâmbătă
Hotelul este situat în centrul stațiunii.
Adresa: Sinaia, Bulevardul Carol I nr.
24, cod 106100, jud. Prahova. Localizarea excelentă în centrul stațiunii
Sinaia, atmosfera caldă și serviciile
de cea mai înaltă calitate fac din hotelul New Montana destinația ideală
pentru recreere sau pentru orice sejur
de afaceri de succes.
Dotări generale: restaurant, parcare
proprie contra-cost, internet, seif.
Săli de conferință: 4, cu capacitate
între 12- 300 locuri dotate cu: linii
telefonice și acces internet la cerere,

****

retroproiector și 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, Apartamente: 9, apartamentul
este compus din living și dormitor.
Observații: la recepție se achită
taxa stațiune și taxa salvamont. Se
asigură accesul gratuit la piscina
semiolimpică, saună, jacuzzi, fitness,
internet wireless.
Servicii: room-service, spălătorie, co-

TIP CAMERĂ

Cazare + mic dejun

Single
Dublă
Triplă
Apartament junior
Apartament 2 persoane
Apartament 3 persoane
Single
Dublă
Triplă
Apartament junior
Apartament 2 persoane
Apartament 3 persoane

57,00
31,35
28,50
59,85
76,95
51,30
62,70
34,20
30,40
68,40
85,50
57,00

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare cu mic dejun bufet, acces gratuit la Health Club: piscină semiolimpică încalzită, saună, jacuzzi, fitness, internet wireless, loc de joacă. La recepție se
achită taxa stațiune și taxa salvamont.
Servicii opționale: masă fișă cont 11,00 Euro/zi/adult și 5,50 Euro/zi/copil 0-14 ani
Facilități 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
Facilități copii cu 2 adulți:
- 1 sau 2 copii 0-7 ani - gratuitate la cazare cu mic dejun, fără acordare de pat suplimentar; opțional pat suplimentar 17,10 Euro/zi
- 1 copil 7-14 ani - achită pat suplimentar 17,10 Euro/zi
- 2 copii 7-14 ani se achită pentru ambii copii tariful unui adult în triplă cu pat suplimentar sau apartamente.

SINAIA, județul Prahova

HOTEL PALACE

Hotelul este situat ultracentral în staţiunea Sinaia, chiar în parcul Ghica,

în imediata vecinătate a Cazinoului
și a Mănăstirii Sinaia. Adresă: Sinaia,

Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

str. Octavian Goga nr. 4, cod 106100,
jud. Prahova. Hotelul Palace este
cu siguranţă un palat nu numai prin
creaţie arhitecturală, ci și prin nivelul
de confort și de calitate al serviciilor
oferite. Hotelul Palace oferă oaspeţilor
săi din întreaga lume, atmosfera unui
trecut îndepărtat, plin de linişte și ospitalitate.
Dotări generale: restaurant 230 locuri, parcare proprie, acces persoane
cu dizabilităţi, internet, păstrare obiecte de valoare, bar de zi, terase de vară,
coafor - frizerie, birou de informaţii.
Hotelul dispune și de camere de 3*,
situate la mansardă. Săli de conferinţă: 5: Sala George Enescu (110 locuri), Nicolae Iorga (45 locuri), Mircea
Eliade (45 locuri), George Emil Palade
(25 locuri), Constantin Brâncuşi (80
locuri). Sălile sunt dotate cu: flipchart,
videoproiector, retroproiector, ecran,
internet, copiator, scanner, 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 și 47 de camere cu pat
dublu. Apartamente: 3, apartamentul
este compus din living și dormitor.
Apartamentele dispun de cadă cu hidromasaj. Garsoniere: 9. La recepţie
se va achita taxa de staţiune și taxa
salvamont.
Servicii: păstrarea obiectelor de valoare, birou de informaţii, spălătoriecurățătorie, 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 și cina
a la carte.
Fitness/Wellness/Sport:
Centru SPA cu piscină, saune, jacuzzi,
sală fitness, spații de relaxare
Distracţie: discotecă.
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Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
PERIOADA

03 Ian - 28 Feb

01 Mar - 23 Dec

TIP CAMERĂ
Dublă 3* (mansardă)
Single 3* (mansardă)
Dublă 4*
Single 4*
Garsonieră cu living și dormitor 4*
Apartament cu cadă cu hidromasaj 4*
Dublă 3* (mansardă)
Single 3* (mansardă)
Dublă 4*
Single 4*
Garsonieră cu living și dormitor 4*
Apartament cu cadă cu hidromasaj 4*

***

HOTEL REGAL

Cazare + mic
dejun
101,70
158,20
129,95
214,70
169,50
226,00
118,65
186,45
149,73
248,60
194,93
259,90

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare și mic dejun. La recepţie se achită taxa de staţiune și taxa salvamont.
Servicii opţionale: masa fișă cont prânz 55,00 Lei/zi/adult și copil peste 12 ani și 27,50
Lei/zi/copil sub 12 ani sau cina 60,50 Lei/zi/adult și copil peste 12 ani și 30,25 Lei/zi/
copil sub 12 ani
Acess centru SPA - piscină, saune (uscată, umedă), jacuzzi - 49,50 Lei/zi/persoană
Facilități copii cu 1 adult:
- 1 sau 2 copii 0 - 6 ani - tarif cameră single
- 1 copil 6 - 12 ani - tarif single și 1 mic dejun 28,25 Lei/zi
- 2 copii 6 - 12 ani - integral tarif spaţiu pentru 2 adulți
- 1 copil 0 - 6 ani și 1 copil 6 - 12 ani - integral tarif spaţiu pentru 2 adulți
Facilități copii cu 2 adulți:
- 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 și beneficiază de pat suplimentar și al doilea
copil achită micul dejun 28,25 Lei/zi/copil.
- peste 12 ani tarif de adult.

SINAIA, județul Prahova
taxa staţiune şi taxa salvamont. Checkin de la ora 14:00 și check-out până la
ora 12:00.
Servicii: Serviciu de transfer de la/la
aeroport este disponibil la cerere pentru confortul oaspeţilor.
Fitness/Wellness/Sport: SPA, sală fit-

ness, cameră de masaj, saună.
Distracţie: schi, drumeţii, ciclism.
Atracţii turistice: Castelul Peleş, Castelul Pelișor, Mănăstirea Sinaia, Sfinxul, Babele, Casa Memorială George
Enescu, Casinoul, Gările regale.

Preţuri recomandate în Euro/noapte/persoană (adult în cameră)
PERIOADA

13 Feb - 30 Iun
19 Sep - 15 Dec
Adresă: Str. Şoimului nr. 4A, Sinaia. Situat pe drumul către Cota 1400, Hotel
Regal oferă ambientul ideal pentru un
sejur de relaxare și recreere și o gamă
largă de servicii de calitate ce satisfac
cele mai exigente cerinţe, atât ale turiştilor veniţi aici pentru odihnă, cât și
în interes de afaceri. Confort, facilități
și personal bine pregătit vor reprezenta cheia vizitei dumneavoastră. Toate
apartamentele sunt spaţioase, mobilate cu bun gust, cu o atmosferă plăcută
și cu vedere spre 2 părţi ale hotelului.
Datorită locaţiei speciale se poate admira o privelişte minunată și se poate
garanta un sejur memorabil.
Dotări generale: parcare proprie, internet, bar de zi, terasă cu acces gratuit la
grătar.
Dotări camere: TV, dormitor cu pat
matrimonial, un living cu o canapea
extensibilă și TV - LCD, bucătărie americană complet utilată, baie cu jacuzzi,
balcoane și internet wireless.
Număr total camere: 15. Apartamente:
15, dintre care 7 APARTAMENTE STANDARD cu o suprafaţă de 50 mp, acest
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tip de apartament dispune de un dormitor cu pat matrimonial, un living cu o
canapea extensibilă și TV - LCD, o bucătărie americană complet utilată, o baie
cu jacuzzi, doua balcoane și internet
wireless. Capacitatea maximă de cazare este de 3 adulți și 1 copil sub 12 ani.
6 APARTAMENTE FAMILIALE cu o suprafaţă de 90 mp, este împărţit în două
dormitoare cu pat matrimonial, living
cu o canapea extensibilă și TV - LCD, o
bucătărie americană complet utilată, o
baie cu jacuzzi, o baie cu cabină de duș,
doua balcoane și internet wireless. Capacitate maximă de cazare 5 adulți și 1
copil sub 12 ani. 2 DUPLEXURI cu o suprafaţă foarte mare, de 240 mp, întins
pe două nivele, împărţită în trei dormitoare cu pat matrimonial și băi proprii
cu jacuzzi, living cu canapea extensibilă și şemineu cu lemne, o bucătărie
americană complet utilată, un lounge
la etaj, o baie și internet wireless. De
asemenea, apartamentul dispune de
5 balcoane, cu vedere panoramică pe
3 laturi. Capacitate maximă de cazare
6 adulți și 2 copii. La recepţie se achită

01 Iul - 18 Sep

TIP CAMERĂ
Apartament standard - 2 persoane
Apartament standard - 3 persoane
Apartament familial - 2 persoane
Apartament familial - 3 persoane
Apartament familial - 4 persoane
Apartament familial - 5 persoane
Apartament duplex - 2 persoane
Apartament duplex - 3 persoane
Apartament duplex - 4 persoane
Apartament duplex - 5 persoane
Apartament duplex - 6 persoane
Apartament standard - 2 persoane
Apartament standard - 3 persoane
Apartament familial - 2 persoane
Apartament familial - 3 persoane
Apartament familial - 4 persoane
Apartament familial - 5 persoane
Apartament duplex - 2 persoane
Apartament duplex - 3 persoane
Apartament duplex - 4 persoane
Apartament duplex - 5 persoane
Apartament duplex - 6 persoane

Cazare
39,11
31,57
61,38
40,92
30,69
27,85
96,03
64,02
48,02
38,41
32,01
44,06
34,87
68,81
45,87
34,41
30,82
105,93
70,62
52,97
42,37
35,31

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare, acces la Spa și saună, internet WI-FI, parcare privată gratuită.
La recepţie se achită taxa staţiune şi taxa salvamont.
Facilități copii:
- 1 sau 2 copii 0 - 12 ani beneficiază de gratuitate la cazare pe canapeaua extensibilă
existentă în fiecare apartament,
- 1 sau 2 copii 12 - 18 ani achită 16,50 Euro/noapte pentru canapeaua extensibilă existentă în fiecare apartament.
Servicii opţionale: mic dejun continental în valoare de 6,60 Euro/persoană; posibilitate
grătar (barbeque) în grădina hotelului.
Check-in de la ora 14:00 și check-out până la ora 12:00.

SINAIA, județul Prahova

HOTEL RINA SINAIA

Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)

Hotelul este situat în centrul staţiunii
Sinaia. Adresă: Sinaia, B - dul Carol I nr.
8, cod 106100, jud.l Prahova. Hotelul
RINA SINAIA se afla în mijlocul peisajului fascinant al Munților Carpaţi
în centrul staţiunii Sinaia, staţiune
cunoscută și sub numele de „Perla
Carpaţilor” datorită frumuseţii sale
extraordinare.
Dotări generale: restaurant 600 locuri,
parcare proprie 120 locuri cu plata,
internet, cafenea, pizzerie, frizerie, coafor, 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 conectare la internet, copiator,
scanner și 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 și de balcon.

****

HOTEL SMART

Număr total camere: 243 din care 26
single, 214 duble dintre care 137 camere cu două paturi și 77 camere cu
pat dublu, 3 garsoniere.
Servicii: parcarea este contra cost.
Servicii masă: se acordă în unitatea
restaurant, categoria 3 stele, micul
dejun în sistem bufet suedez, dejun și
cina în sistem fișă cont.
Fitness/Wellness/Sport:
piscină acoperită - contra cost, sală
fitness, saună umedă, saună uscată,
masaj.
Tratament: tratamente de înfrumuseţare şi întreţinere efectuate de personal calificat şi cu experienţa solidă
în aceste domenii.
Distracție: discotecă - Club Fusion,
sală de internet şi jocuri pe calculator,
club „Old Nick Irish Pub”.
Atracţii turistice: Muzeul Peleş,
Pelișor, Mănăstirea Sinaia, Muzeul
Bucegi, Cazinoul Sinaia, Casa Memorială George Enescu.

PERIOADA

TIP CAMERĂ

05 Ian - 20 Dec

Single 3*
Dublă 3*
Dublă în regim single 3 *
Suite 3* (2 camere duble comunicante - 4
persoane)
Single 4 *
Dublă 4*
Dublă în regim single 4 *
Suite 4 * (2 camere duble comunicante - 4
persoane)

Cazare +
mic dejun
192,10
124,30
209,05
124,30
214,70
146,90
231,65
146,90

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare cu mic dejun bufet, taxa de staţiune, taxa de salvamont. Accesul
la piscină este contra cost. Parcarea este contra cost.
Servicii opţionale: Masa fișă cont prânz sau cină 55,00 Lei/zi/adult și copil peste 12 ani
și 27,50 Lei/zi/copil sub 12 ani.
Facilități copii cu 1 adult:
- 1 copil 0 - 6 ani – tarif cameră single
- 2 copii între 0 - 6 ani - tarif cameră dublă
- 1 copil intre 6 - 12 ani – tarif cameră dublă
- 2 copii între 6 - 12 ani – tarif cameră dublă și 84,75 Lei/zi pentru pat suplimentar
- 1 copil peste 12 ani – tarif cameră dublă
- 2 copii peste 12 ani – tarif cameră dublă și 100% din tarif adult pentru pat suplimentar
- 1 copil 0 - 6 ani și 1 copil 6 - 12 ani - tarif cameră dublă
- 1 copil 0 - 6 ani și 1 copil peste 12 ani - tarif cameră dublă
- 1 copil 6 - 12 ani și 1 copil peste 12 ani - tarif cameră dublă și 84,75 Lei/zi pentru pat
suplimentar.
Facilități copii cu 2 adulți:
- 1 sau 2 copii între 0 - 6 ani – gratuitate cu mic dejun și fără pat suplimentar, opţional
pat suplimentar 84,75 Lei/zi
- 1 copil intre 6 - 12 ani - 84,75 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 și 1 copil peste 12 ani - tarif suite.

SINAIA, județul Prahova

Hotelul este situat în staţiunea Sinaia,
în drum spre Cota 1400. Adresă: Sinaia,
str. Theodor Aman nr. 16, jud. Prahova.

Cu un stil architectural unic, Hotelul
Smart reuşeşte să îmbine armonios
frumuseţea, nobleţea și farmecul ve-

Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

chiului cu confortul oferit de tehnica
modernă, toate unite într-un decor deosebit. Hotelul este situat la 1,5 km de
centrul oraşului Sinaia și oferă camere
cu vedere la Munții Bucegi, prevăzute
cu baie privată și balcon. În cadrul hotelului se pot desfăşura o gamă largă
de activităţi indoor și outdoor.
Dotări generale: restaurant cu o capacitate de 100 - 120 locuri, parcare
proprie, loc de joacă pentru copii, internet, salon pentru micul dejun, terasa
acoperită, terasa descoperită, grădina
de vară, barbeque. Săli de conferinţă:
1, dotată cu calculator, internet wireless, fax, copiator, scanner, flipchart,
panoramic, ecran, amplificator, mixer,
tuner, boxe.
Dotări camere: TV, minibar, baie cu
duș, internet, uscător de păr, balcon,
telefon. Accesul în camere se face pe
bază de card magnetic.
Număr total camere: 20. Duble: 8.
Apartamente: 2, compuse din pat

matrimonial și paturi suplimentare în
camera de sus. Triple: 9. Familiale: 1,
compusă din 2 paturi apropiate și 2
paturi suplimentare apropiate.
Servicii: room service și comenzi pentru ocazii speciale, serviciu de telefonie, internet, copiere și fax, programări
excursii, vizite, plimbări montane, păstrarea de bunuri și valori în siguranţă,
servicii poştale, comenzi taxi.
Servicii masă: se acordă în restaurantul propriu.
Fitness/Wellness/Sport: sala fitness,
saună, masaj.
Distracţie: masă de ping-pong, jocuri,
şah, table, cărţi, remy la cerere. Printre
activităţile outdoor se numără: paintball, închirieri ATV, închiriere maşina de
teren, tir cu puşca, tir cu arcul, tiroliană.
Atracţii turistice: Castelul Peleş, Castelul Pelișor, Mănăstirea Sinaia, Sfinxul, Babele, Casa Memorială George
Enescu, Casinoul, Gările regale.
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Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
PERIOADA

TIP CAMERĂ

Cazare + mic dejun

03 Ian - 22 Dec

Single
Dublă matrimonială sau twin
Triplă
Apartament

257,60
145,60
115,73
212,80

****

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare cu mic dejun. La recepţie se achită taxa staţiune și taxa salvamont.
Servicii opţionale: prânz sau cină în valoare de 49,50 Lei/zi/persoană.
Facilități copii:
- între 0 - 6 ani beneficiază de gratuitate fără pat suplimentar;
- între 6 - 18 ani achită 56,00 Lei/zi pentru pat suplimentar.
La cerere se poate oferi și pătuţ pentru copil.

SINAIA, județul Prahova

PENSIUNEA CASA IRIS

Observații: La recepţie se achită taxa
staţiune şi taxa salvamont.
Servicii masă: se acordă în restaurant propriu (capacitate 40 locuri):
mic dejun bufet suedez, prânz sau
cină în sistem a-la-carte.
Fitness/Wellness/Sport: SPA (sau-

nă, jacuzzi), aparate fitness. D
istracţie: sală de jocuri, biliard,
rummy.
Atracţii turistice: Castelul Peleş,
Pelișor, Mănăstirea Sinaia, Muzeul
George Enescu, Cazino-ul.

Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
PERIOADA
13 Feb - 05 Apr
23 Apr - 08 Mai
14 Mai - 14 Iun
16 Sep - 19 Sep
25 Sep - 22 Dec
06 Apr - 22 Apr
09 Mai - 13 Mai
15 Iun - 15 Sep
20 Sep - 24 Sep
Adresă: Sinaia, Drumul Cotei, nr. 4,
zona Furnica, jud. Prahova. Prin amplasare și facilitățile oferite, Pensiunea Casa Iris din Sinaia este locul
potrivit pentru a petrece vacanțe frumoase la munte.
Dotări generale: restaurant, parcare
proprie supravegheată cu camere
video, internet WI-FI și prin cablu, terasa (60 locuri), plată prin card. Săli
de conferinţă: 1, Iris cu capacitate 50
locuri (poate găzdui 60 de persoane în aranjament Theatre). Dotări:
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flipchart, ecran de proiecţie, TV - LCD,
hârtie și markere, 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
și 1 Cameră dublă matrimonială de
lux.
Apartamente: 6, dintre care 4 junior
suite cu canapea și 2 senior suite cu
canapea.

TIP CAMERĂ

Cazare + mic dejun

Single
Dublă
Dublă de lux
Junior Suite
Senior Suite
Single
Dublă
Dublă de lux
Junior Suite
Senior Suite

201,60
112,00
112,00
151,20
176,40
212,80
128,80
128,80
156,80
201,60

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare cu mic dejun, acces gratuit la saună, jacuzzi, fitness.
Servicii opţionale: prânz sau cină 55,00 Lei/zi/adult și copil peste 12 ani și 27,50 Lei/
zi/copil sub 12 ani
La recepţie se achită taxa staţiune şi taxa salvamont.
Facilități copii cu 2 adulți:
- 1 sau 2 copii 0 - 9 ani beneficiază de gratuitate la cazare și mic dejun, fără acordare
de pat suplimentar;
- 1 copil 0 - 9 ani achită 56,00 Lei/zi pentru pat suplimentar
- 1 sau 2 copii 9 - 12 ani achită pentru micul dejun 39,20 Lei/zi fără acordare de pat
suplimentar
- 1 copil 9 - 12 ani achită 78,40 Lei/zi pentru pat suplimentar și mic dejun
- 1 copil 12 - 18 ani achită 78,40 Lei/zi pentru pat suplimentar și mic dejun
- Al treilea și al 4 lea adult achită 78,40 Lei/zi pentru pat suplimentar și mic dejun.

SINAIA, județul Prahova

PENSIUNEA OBLIQUE

taxa salvamont. Animalele de companie nu sunt acceptate. Cazarea
începe la ora 14:00, iar eliberarea camerei se face la ora 12:00.
Servicii masă: se acordă în restaurantul Arlequine (capacitate 40 locuri) amenajat în stil chic franţuzesc.
Se poate servi doar micul dejun.
Fitness/Wellness/Sport: SPA: saună

finlandeză, hamam, hot tube exterior,
saună uscată, masaj.
Distracţie: Bar Lounge Library.
Atracţii turistice: Muzeul Peleş,
Pelișor, Mănăstirea Sinaia, Muzeul
Bucegi, Cazinoul Sinaia, Casa Memorială George Enescu.

Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
PERIOADA

Pensiunea Oblique - un loc unde poţi
visa oricând și oricât. Un spaţiu unde
timpul dispare și lasa loc celor mai
calde și îndrăzneţe trăiri.
Adresa: Strada Drum Cota 1400, Nr
3A, Sinaia, Jud. Prahova. Alege să
trăieşti ca oasepte al nostru, visul
luxului, rafinamentului și bunului
gust. Îţi vom fi mai întâi prieteni și
apoi gazde primitoare. Fiecare încăpere este diferită: avem loc pentru
încântat trupul prin cele mai antice
tehnici de masaj și relaxare, avem loc
de depanat amintiri sau de făcut planuri cu cei dragi, avem loc de cinste
pentru servit bunătăţile naturii, avem
loc de ascultat pădurea și focul, dar
mai ales avem loc pentru fiecare vis
al tău.
Dotări generale: restaurant pentru
mic dejun, parcare proprie gratuită,
internet WI-FI gratuit. Săli de conferinţă: 1, Lounge Library: locul este
gândit că o bibliotecă cu fotolii cochete și mobilier din cărţi; se poate

transforma în sala de conferinţe.
Dotări camere: Cameră dublă standard: 20mp, pat dublu matrimonial,
TV, cabină de duș, foehn. Cameră
dublă twin: 25 mp, paturi twin,TV,
minibar, baie cu cadă, foehn. Cameră
dublă superioară: 25 mp, pat dublu
matrimonial sau paturi twin, TV, minibar, baie cu cadă, foehn; o parte
din camere au balcon. Cameră dublă
deluxe: 30mp, colţ de citit și relaxare,
pat dublu matrimonial, TV, minibar,
baie cu cadă, foehn, balcon. Camera
Premier King cu pereţi oblici, 35 mp,
pat dublu matrimonial, TV, minibar,
baie cu cadă, foehn, balcon. Camera
Suite: 40 mp, o zonă de dormit și un
spaţiu de relaxare, 1 canapea pentru
1 persoană, pat dublu matrimonial,
TV, minibar, baie cu cadă, foehn, balcon.
Număr total camere: 20. Duble: 17.
Triple: 3: Suite dispun de canapea neextensibilă de 1 persoană.
La recepţie se achită taxa staţiune şi

Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

TIP CAMERĂ

Dublă standard în regim single
Dublă standard
Dublă twin în regim single
Dublă twin
Dublă superioară în regim single
Dublă superioară
Dublă superioară cu balcon în
regim single
05 Ian - 22 Dec
Dublă superioară cu balcon
Dublă deluxe în regim single
Dublă deluxe
Dublă premier king în regim single
Dublă premier king
Suită în regim single
Suită

Cazare + mic dejun
312,84
200,97
379,17
217,80
406,89
250,97
423,72
267,80
513,81
329,18
613,80
379,67
647,46
401,94

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare cu mic dejun, acces la centrul Spa (saună uscată, hammam
cu aromoterapie, Hot Tube - jacuzzi exterior) între orele 18 - 22, acces internet wireless,
parcare.
La recepţie se achită taxa staţiune şi taxa salvamont.
Cazarea începe la ora 14:00, iar eliberarea camerei se face la ora 12:00.
Facilități copii cu 1 adult:
- 1 sau 2 copii 0 - 7 ani - cazare în camera single sau cameră dublă
- 1 copil 7 - 14 ani - cazare în cameră dublă; dacă sunt 2 copii, cazarea se face în Cameră
dublă cu pat suplimentar 20% din valoarea camerei
- 1 copil 14 - 18 ani – cazare în cameră dublă; dacă sunt 2 copii, cazarea se face în
Cameră dublă cu pat suplimentar 40% din valoarea camerei
- 1 copil 0 - 7 ani și 1 copil 7 - 14 ani - cazare în cameră dublă; opţional pat suplimentar
20% din valoarea camerei
- 1 copil 0 - 7 ani și 1 copil 14 - 18 ani – cazare în cameră dublă; opţional pat suplimentar
40% din valoarea camerei
- 1 copil 7 - 14 ani și 1 copil 14 - 18 ani - cazare în Cameră dublă cu pat suplimentar 40%
din valoarea camerei
Facilități copii cu 2 adulți:
- 1 sau 2 copii între 0 - 7 ani beneficiază de gratuitate la cazare și mic dejun; opţional
pat suplimentar 69,30 Lei/zi
- 1 sau 2 copii între 7 - 14 ani achită pat suplimentar 20% din valoarea camerei; dacă
sunt 2 copii, cazarea se face în suita cu pat suplimentar
- 1 sau 2 copii 14 - 18 ani achită pat suplimentar 40% din valoarea camerei; dacă sunt 2
copii, cazarea se face în suita cu pat suplimentar.
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VILA CAMELIA

SINAIA, județul Prahova
cadă (în 7 camere), baie cu duș (în 13
camere), bucătărie complet utilată,
pentru turiştii care doresc să - şi pregatesca singuri diferite mâncăruri.
Număr total camere: 20 din care
duble 12, 1 apartament pentru 4 persoane. Apartamentul este compus din
2 camere duble și un living și 7 triple.
Observații: vila a fost proiectată de
acelaşi arhitect ca al Palatului Peleş.
Servicii masă: micul dejun se poate
servi în salonul de mic dejun.

Fitness/Wellness/Sport: practicarea
sporturilor de iarnă, pârtii de schi:
Carp, Valea Dorului, Vânturiș, Turistica,
Drumul Vechi, Poiana Stânii Regale,
transport pe cablu (teleschi, telescaun, baby - ski), Cota 1,400, drumeţii
pe potecile marcate cu ghid monitor,
școală de schi.

Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
PERIOADA
08 Ian - 30 Iun
01 Sep - 20 Dec
01 Iul - 31 Aug

Vila este situată în zona rezidenţială, pe drumul ce duce la Mănăstirea
Sinaia. Adresă: Sinaia, str. Spătarul
Mihai Cantacuzino nr. 5, judeţul Prahova. Vila CAMELIA individualizata de
proporţionalitatea armonioasă a exterioarelor și personalitatea deosebită a
interiorului, întruneşte toate condiţiile
necesare pentru un sejur familial, intim și select.Vila Camelia vă acoperă
cu parfumul cald și atmosfera magică
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ce se regăseşte în casele cu istorie,
dar vă oferă și servicii și confortul din
epoca noastră.
Dotări generale: parcare proprie luminată, loc de joacă pentru copii, internet, spaţiu pentru grătar, salon pentru
mic dejun și un salon pentru recreere,
unde se poate juca cărţi, şah, remi sau
scrabble, o sală de conferinţa de 20 de
locuri.
Dotări camere: TV, frigider, baie cu

TIP CAMERĂ

Cazare + mic dejun

Single
Dublă
Triplă
Single
Dublă
Triplă

156,80
106,40
95,95
172,48
117,60
105,66

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare cu mic dejun. La recepţie se achită taxa staţiune şi taxa salvamont.
Servicii opţionale: cina set menu prestabilit 60,50 Lei/zi/persoană
Facilități copii:
- 1 copil 0 - 6 ani - beneficiază de gratuitate la cazare și mic dejun. Dacă se doreşte pat
suplimentar cu mic dejun 84,00 Lei/noapte sau tarif cameră triplă
- 2 copii 0 - 6 ani - în camera triplă.
- 1 copil 6 - 12 ani - are gratuitate la cazare dacă doarme în pat cu părinţii, dar achită
micul dejun 16,80 Lei/zi. Opţional pat suplimentar cu mic dejun 84,00 Lei/noapte. Dacă
sunt 2 copii, cazare în camera tripla, iar al doilea copil achită micul dejun 16,80 Lei/zi
- 1 copil 0 - 6 ani și 1 copil 6 - 12 ani - primul copil are gratuitate la cazare și serviciile de
masă; al doilea copil achită micul dejun 16,80 Lei/zi, iar cazarea se face în cameră triplă.
- 1 copil 12 - 18 ani achită mic dejun 29,12 Lei/zi, iar cazarea în cameră triplă. Dacă
sunt 2 copii, al doilea copil achită micul dejun 29,12 Lei/zi, iar cazarea în cameră triplă.

SINAIA, județul Prahova

VILA ECONOMAT

Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
PERIOADA

15 Iul - 15 Sep
Duminică - Joi

15 Iul - 15 Sep
Vineri - Sâmbătă

11 Ian - 14 Iul
16 Sep - 20 Dec
Duminică - Joi

11 Ian - 14 Iul
16 Sep - 20 Dec
Vineri - Sâmbătă

Vila este în cadrul complexului Furnica - Economat care este situat în vecinătatea Castelului Peleş la 10 minute de centrul staţiunii, pe drumul care
duce spre Cota 1400. Situată lângă
Castelul Peleş, Vila ECONOMAT a fost
construită în acelaşi stil bavarez ca și
palatul, fiind deopotrivă simplă, eleganta și confortabilă.
Dotări generale: restaurant cu 5 saloane, 120 de locuri, parcare proprie
cu plata.
Dotări camere: TV, frigider, baie cu
cadă în apartamente, baie cu duș în
camere.
Număr total camere: 16. Duble: 9,
dintre care 3 camere duble în corpul
A și 6 camere duble în corpul B. Apar-

tamente: 7, dintre care 2 apartamente clasic în corpul A și 1 apartament
clasic în corpul B și 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, pârtii de schi:
Carp, Valea Dorului, Vânturiș, Turistica, Drumul Vechi, Poiana Stânii Regale, transport pe cablu (teleschi, telescaun, baby-ski), Cota 1.400, drumeţii
pe potecile marcate cu ghid monitor,
școală de schi.

TIP CAMERĂ

Cazare + mic dejun

Dublă în regim single
Dublă standard
Dublă executive
Apartament standard
Apartament executive
Dublă în regim single
Dublă standard
Dublă executive
Apartament standard
Apartament executive
Dublă în regim single
Dublă standard
Dublă executive
Apartament standard
Apartament executive
Dublă în regim single
Dublă standard
Dublă executive
Apartament standard
Apartament executive

293,80
175,15
214,70
282,50
327,70
316,40
186,45
226,00
299,45
344,65
259,90
152,55
192,10
237,30
282,50
282,50
163,85
203,40
254,25
299,45

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare cu mic dejun, parcare gratuită în limita locurilor disponibile, acces gratuit WI-FI. La recepţie se achită taxa staţiune și taxa salvamont.
Servicii opţionale: prânz sau cină (masa fișă cont) 44,00 Lei/zi/adult și copil peste 12
ani și 22,00 Lei/zi/copil sub 12 ani
Facilități copii în camera cu 1 adult:
- 1 copil 0 - 6 ani - tarif cameră single
- 1 copil 6 - 12 ani - tarif cameră dublă
- 1 copil peste 12 ani - tarif cameră dublă
- 2 copii 0 - 6 ani - tarif cameră dublă
- 2 copii 6 - 12 ani - tarif cameră dublă și al doilea copil achită mic dejun 39,55 Lei/zi
- 2 copii peste 12 ani - tarif apartament și al doilea copil achită cazare cu mic dejun
84,75 Lei/zi
- 1 copil 0 - 6 ani și 1 copil 6 - 12 ani - tarif cameră dublă
- 1 copil 0 - 6 ani și 1 copil peste 12 ani - tarif cameră dublă
- 1 copil 6 - 12 ani și 1 copil peste 12 ani - tarif cameră dublă, primul copil achită mic
dejun 39,55 Lei/zi
Facilități copii în camera cu 2 adulţi:
- 0 - 6 ani beneficiază de gratuitate la cazare cu mic dejun dacă sunt cazaţi în camera
cu părinţii fără pat suplimentar
- 6 - 12 ani achită mic dejun 39,55 Lei/zi cu pat suplimentar dar doar în apartamente nu
și în camere duble.
- Peste 12 ani sau adult: primul achită 84,75 Lei/zi, iar al doilea achită 62,15 Lei/zi doar
în apartamente.

Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)
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O varietate de atracții turistice – de la olărit, mănăstiri și stațiuni balneare
la rezervații naturale și peșteri!
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BĂILE GOVORA, județul Vâlcea

HOTEL OLTENIA

Hotelul este situat în centrul staţiunii.
Adresă: Băile Govora, str. Tudor Vladimirescu nr. 164, jud. Vâlcea.
Staţiunea este situată la o altitudine
de 360 m, în nord - estul Olteniei, pe
valea râului Hinta, la 20 km de Râmnicu Vâlcea. Este recunoscută pentru
varietatea și caracterul terapeutic
al apelor bogate în clor, sodiu, iod,
brom, sulf (pentru cure externe) și
cele hipotonice bogate în magneziu,
calciu, puţin sulf (pentru cure interne)

cunoscute și utilizate încă din 1866.
Dotări generale: restaurant, parcare
proprie gratuită, internet, bar de zi,
lift, cabinet medical. Săli de conferinţă: 1 cu o capacitate de 100 locuri.
Dotări camere: aer condiţionat în
apartamente și camerele de 3 stele,
TV, frigider în apartamente și camerele de 3 stele, baie cu duș.
Număr total camere: Duble: 183 cu
pat matrimonial sau 2 paturi, televizor, frigider, aer condiţionat, baie cu

Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
PERIOADA

TIP CAMERĂ

Dublă în regim single
Dublă
01 Mai - 22 Iun
11 Sep - 15 Dec Garsonieră în regim single
Garsonieră
Dublă în regim single
Dublă
23 Iun - 10 Sep
Garsonieră în regim single
Garsonieră

Cazare +
mic dejun

Cazare +
mic dejun +
fișă cont

133,28
89,60
160,16
106,40
-

161,28
117,60
188,16
134,40
202,72
145,60
229,60
162,40

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare cu mic dejun inclus sau cazare cu mic dejun și fișă cont de 30,00
Lei/zi/persoană. Acces GRATUIT la Centru SPA în perioada 23.06.2018 - 10.09.2018 (saună umedă și uscată, piscina, bazin iod, sală fitness, jacuzzi). În restul anului centrul
SPA este închis.
Servicii opţionale: Prânz sau cină fișă cont: 44,00 Lei/zi/pers sau 22,00 Lei/zi/copil 5
- 12 ani
Facilități copii:
- Copiii sub 5 ani beneficiază de gratuitate la cazare cu mic dejun, fără pat suplimentar.
Dacă se doreşte pat suplimentar se achită 28,00 Lei/zi în garsoniera
- Copiii cu vârsta cuprinsă între 5 - 12 ani neîmpliniţi vor achita 11,20 Lei/zi taxa utilităţi
fără pat suplimentar sau 28,00 Lei/zi pat suplimentar în garsoniera. Micul dejun bufet în
perioada 23,06 – 10.09.2018 este obligatoriu și se achită 14,00 Lei/zi
- Copiii intre 12 - 18 ani sunt consideraţi persoane adulte și se taxează ca atare, iar în
perioadele 01,05 - 22,06/11,09 - 15,12 se acceptă cu pat suplimentar 28,00 Lei/zi și mic
dejun 22,40 Lei/zi
Pentru 1 adult și 1 copil 0 - 4,99 ani se aplică tariful de camera single.
Valoarea micului dejun este de 20 Lei/zi/persoană în perioada 01,05 - 22,06/11,09 15.12.2018 și este sub formă de fișă cont și 25 Lei/zi/persoană în perioada 23,06 –
10.09.2018 și este bufet.
Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

duș. Garsoniere: 49 cu pat matrimonial și canapea extensibilă sau 2 paturi și canapea extensibilă, televizor,
frigider, aer condiţionat, baie cu duș.
Observații: Nu se acceptă animale
de companie.
Servicii masă: se asigură în unităţile
Restaurantul OLTENIA *** cu o capacitate de 140 locuri (din care 40 locuri
pe terasa neacoperită), Restaurantul
– Pensiune OLTENIA *** cu o capacitate de 160 locuri, Restaurant Agrement *** cu o capacitate de 11 locuri.
Fitness/Wellness/Sport: piscină în
aer liber, piscină acoperită, SPA (saună umedă, uscată, jacuzzi), masaj,
baza tratament, sală fitness.
Tratament: se tratează afecţiuni ale
căilor respiratorii, afecţiuni ORL, afecţiuni reumatismale și celor asociate.
Apele minerale folosite în tratamente
sunt clorurosodice sulfuroase și clorurosodice iodurate. Alte servicii de
refacere și tratament: fizioterapia,

saună, duș subacval. Proceduri: balneaţie cu ape minerale, hidroterapie,
kinetoterapie, masoterapie, terapie
respiratorie, electroterapie, buvete.
Turiştii trebuie să prezinte la hotel
dovadă de asigurat (adeverinţă de la
locul de muncă sau cupon de pensie)
și 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.
Atracţii turistice:
Mănăstirea Cozia, Peştera Muierii,
Peştera Polovragi, Târgul folcloric
de ceramică de la Horezu, Culele de
la Măldărești (colecţia etnografică),
Casa Memoriala Anton Pann, plimbări în parcul staţiunii.

Sejur minim 5 nopți
Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)

PERIOADA

TIP CAMERĂ

Dublă în regim single
Dublă
01 Mai - 22 Iun
11 Sep - 15 Dec Garsonieră în regim single
Garsonieră
Dublă în regim single
Dublă
23 Iun - 10 Sep
Garsonieră în regim single
Garsonieră

Cazare +
pensiune
completă
meniu fix +
tratament

Cazare +
mic dejun +
fișă cont +
tratament

161,28
117,60
182,56
128,80
191,52
134,40
218,40
151,20

166,88
123,20
188,16
134,40
202,72
145,60
229,60
162,40

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse:
- Pachet cu meniu fix: Cazare cu pensiune completă (3 mese meniu fix), două consultaţii
medicale (una la venire și una la plecare) și tratament 4 proceduri/zi de Luni până Vineri
- Pachet cu fișă cont: Cazare cu mic dejun și fișă cont (30 Lei/zi/persoană), două consultaţii medicale (una la venire și una la plecare) și tratament 4 proceduri/zi de Luni
până Vineri
Acces GRATUIT la Centru SPA în perioada 23.06.2018 - 10.09.2018 (saună umedă și
uscată, piscina, bazin iod, sală fitness, jacuzzi). În restul anului centrul SPA este închis.
CONDIŢII: Pentru a beneficia de tratament conform ofertei, turistul trebuie să se prezinte
cu biletul – tip de trimitere de la medicul de familie sau medicul specialist și cu adeverinţa de plată a asigurărilor de sănătate sau cupon de pensie, cardul de sănătate activat. În
tariful pentru tratament sunt cuprinse două consultaţii medicale (una la venire și una la
plecare) și patru proceduri de tratament/zi/persoană de Luni până Vineri (în limita fondurilor). SOCIETATEA NU ARE CONTRACT CU CASA DE ASIGURĂRI OPSNAJ, prin urmare
aceste bilete nu sunt decontabile.
Facilități copii:
- Copiii sub 5 ani beneficiază de gratuitate la cazare fără pat suplimentar dar achită
meniul fix în valoare de 33,60 Lei/zi. Dacă se doreşte pat suplimentar se achită 28,00
Lei/zi în grasoniera
- Copiii cu vârsta cuprinsă între 5 - 12 ani neîmpliniţi vor achita 11,20 Lei/zi taxa utilităţi
fără pat suplimentar și meniul fix în valoare de 33,60 Lei/zi sau 28,00 Lei/zi pat suplimentar în garsoniera. Obligatoriu se achită valoarea micului dejun (bufet suedez) de 14,00
Lei/zi/pers în perioada 23,06 - 10.09.2018
- Copiii peste 12 ani sunt consideraţi persoane adulte și se taxează ca atare.
Copiii cu vârsta până la 12 ani au GRATUIT 2 proceduri de tratament/zi în baza biletului
de trimitere de la medicul de familie și a copiei certificatului de naştere.
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BĂILE GOVORA, județul Vâlcea

HOTEL PALACE

În centrul parcului din staţiune. Adresă: str Parcului nr 1, cod 245200.
Localizat în centrul parcului balnear

din Băile Govora, hotelul beneficiază
de un ambient liniştitor, ce oferă oaspeţilor confortul unui sejur deosebit.

Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
PERIOADA

TIP CAMERĂ

Single 3*
Dublă 3*
05 Ian - 31 Mai Apartament 3*
16 Sep - 20 Dec
Single 4*
Dublă 4*
Apartament 4*
Single 3*
Dublă 3*
Apartament 3*
01 Iun - 15 Sep
Single 4*
Dublă 4*
Apartament 4*

Cazare + mic dejun
1 - 4 nopți
218,40
140,00
165,20
257,60
162,40
190,40
262,20
165,30
193,80
302,10
188,10
222,30

minim 5 nopți
172,50
112,13
132,25
207,00
129,38
152,38
207,00
129,38
152,38
235,75
149,50
175,38

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare cu mic dejun, acces la SPA (piscine, jacuzzi, saune) și sala de
fitness (conform programului bazei de tratament), parcare, internet wifi sau prin cablu,
taxe locale.
Servicii opţionale:
- demipensiune: fișă cont 60,50 Lei/zi/adult și copil peste 14 ani și 22,00 Lei/zi/copil 0 - 14
ani (în perioada 05.01 - 31.05/16.09 - 20.12), iar bufet suedez este în perioada 01.06 - 15.09.
- pensiune completă: fișă cont 99,00 Lei/zi/adult și copil peste 14 ani și 49,50 Lei/zi/copil
0 - 14 ani în perioada 05.01 - 31.05/15.09 - 20.12, respectiv 38,50 Lei/zi/persoană în perioada 01.06 - 14.09.
- tratament MINIM 6 nopți și se achită OBLIGATORIU taxa de examinare medicală de 27,50
Lei/sejur/adult și copil peste 7 ani și încă:
- 47,30 Lei/zi/adult și copil peste 14 ani (3 proceduri/zi)
- 11,00 Lei/zi/copil 7 - 14 ani (3 proceduri/zi)
- gratuit copil până în 7 ani, conform copie certificat de naştere
Tratamentul consta în 3 proceduri/zi/persoană și se efectuează de Luni până Vineri. ÎN
ULTIMA ZI A SEJURULUI NU SE EFECTUEAZĂ TRATAMENT. Turiştii trebuie să prezinte la
hotel dovadă de asigurat (adeverinţă de la locul de muncă sau cupon de pensie) și 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.
Facilități copii 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 33,60 Lei/zi (în perioada 05.01 - 31.05/16.09 20.12 - sejur 1 - 4 nopți), respectiv 34,20 Lei/zi (în perioada 01.06 - 20.12 - sejur 1 - 4 nopți)
sau 34,50 Lei (în perioada 05.01 - 20.12 - sejur minim 5 nopți)
În cameră dublă:
- 1 copil 0 - 4 ani gratuit și 1 copil 4 - 7 ani - achită tariful de adult
- 1 copil 0 - 4 ani gratuit și 1 copil 7 - 14 ani - achită tariful de adult
- 1 copil 0 - 4 ani gratuit și 1 copil 14 - 18 ani - achită tariful de adult
- 1 copil 4 - 7 ani achită mic dejun 33,60 Lei/zi (în perioada 05.01 - 31.05/16.09 - 20.12 - sejur 1 - 4 nopți), respectiv 34,20 Lei/zi (în perioada 01,06 - 20,12 - sejur 1 - 4 nopți) sau 34,50
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Dotări generale: restaurant 176 locuri, parcare proprie, internet, lift, 2
săli de conferinţă (1 sală de 60 locuri
și 1 sală de 40 locuri).
Dotări camere: aer condiţionat, TV,
minibar, baie cu duș, internet, uscător
de păr, detectoare de fum și incendii.
Număr total camere: 132 din care
19 single,12 camere clasificate la
4* și 7 camere clasificate la 3*, 109
duble: 91 camere clasificate la 4* și
17 camere clasificate la 3*, 5 garsoniere: 3 garsoniere clasificate la 4* și
2 garsoniere clasificate la 3*, 1 salon
business.
Fitness/Wellness/Sport: bază tratament, sală fitness, saună, 1 solar.
Tratament: profil terapeutic reumatismal, respirator; factori terapeutici

naturali: ape minerale clorurosodice
sulfuroase, ape clorurosodice iodurate/bromurate; izvoare crenoterapie;
indicaţii tratament balnear: afecţiuni
ORL, afecţiuni respiratorii, afecţiuni
ale aparatului locomotor, boli asociate. Proceduri de tratament: gimnastică medicală, buvete pentru cură
internă. Pentru sejururile de cură balneară, în baza de tratament se prezintă următoarele documente: bilet de
trimitere de la medicul de familie sau
specialist, adeverinţa salariat/cupon
pensie, copie act identitate. În cazul
neprezentării acestor documente se
va achita diferenţă pentru serviciul
tratament.

Lei (în perioada 05.01 - 20.12 - sejur minim 5 nopți) și 1 copil 7 - 14 ani – achită tarif adult
- 1 copil 4 - 7 ani achită mic dejun 33,60 Lei/zi (în perioada 05.01 - 31.05/16.09 - 20.12 - sejur 1 - 4 nopți), respectiv 34,20 Lei/zi (în perioada 01.06 - 20.12 - sejur 1 - 4 nopți) sau 34,50
Lei (în perioada 05.01 - 20.12 - sejur minim 5 nopți) și 1 copil 14 - 18 ani – achită tarif adult
- 1 copil 7 - 14 ani achită pat suplimentar cu mic dejun 78,40 Lei/zi (în perioada 05.01 31.05/16.09 - 20.12 - sejur 1 - 4 nopți), respectiv 79,80 Lei/zi (în perioada 01.06 - 20.12
- sejur 1 - 4 nopți) sau 80,50 Lei (în perioada 05.01 - 20.12 - sejur minim 5 nopți) și 1 copil
14 - 18 ani achită tariful de adult
- 2 copii 7 - 14 ani: primul achită tariful de adult, al doilea copil achită pat suplimentar cu
mic dejun 78,40 Lei/zi (în perioada 05.01 - 31.05/16.09 - 20.12 - sejur 1 - 4 nopți), respectiv
79,80 Lei/zi (în perioada 01.06 - 20.12 - sejur 1 - 4 nopți) sau 80,50 Lei (în perioada 05.01
- 20.12 - sejur minim 5 nopți)
- 2 copii 14 - 18 ani: primul copil achită tariful de adult și al doilea copil tot tariful de adult
cu pat suplimentar
Facilități copii cu 2 adulți:
- 1 sau 2 copii 0 - 4 ani gratuitate la cazare și mic dejun și dacă solicita pat suplimentar
cu mic dejun achită 78,40 Lei/zi (în perioada 05.01 - 31.05/16.09 - 20.12 - sejur 1 - 4 nopți),
respectiv 79,80 Lei/zi (în perioada 01.06 - 20.12 - sejur 1 - 4 nopți) sau 80,50 Lei (în perioada 05,01 - 20,12 - sejur minim 5 nopți)
- 1 sau 2 copii 4 - 7 ani gratuitate la cazare și achită fiecare micul dejun 33,60 Lei/zi (în
perioada 05.01 - 31.05/16.09 - 20.12 - sejur 1 - 4 nopți), respectiv 34,20 Lei/zi (în perioada
01,06 - 20,12 - sejur 1 - 4 nopți) sau 34,50 Lei (în perioada 05.01 - 20.12 - sejur minim 5
nopți). Dacă solicita pat suplimentar cu mic dejun achită 78,40 Lei/zi (în perioada 05.01
- 31.05/16.09 - 20.12 - sejur 1 - 4 nopți), respectiv 79,80 Lei/zi (în perioada 01.06 - 20.12 sejur 1 - 4 nopți) sau 80,50 Lei (în perioada 05,01 - 20,12 - sejur minim 5 nopți)
- 1 sau 2 copii 7 - 14 ani: primul achită pat suplimentar cu mic dejun 78,40 Lei/zi (în
perioada 05,01 - 31,05/16,09 - 20,12 - sejur 1 - 4 nopți), respectiv 79,80 Lei/zi (în perioada
01.06 - 20.12 - sejur 1 - 4 nopți) sau 80,50 Lei (în perioada 05.01 - 20.12 - sejur minim 5
nopți); amândoi achită pat suplimentar cu mic dejun și 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 și 1 copil 4 - 7 ani achită mic dejun 33,60 Lei/zi (în perioada 05.01
- 31.05/16.09 - 20.12 - sejur 1 - 4 nopți), respectiv 34,20 Lei/zi (în perioada 01.06 - 20.12
- sejur 1 - 4 nopți) sau 34,50 Lei (în perioada 05.01 - 20.12 - sejur minim 5 nopți). Opţional
pat suplimentar cu mic dejun 78,40 Lei/zi (în perioada 05.01 - 31.05/16.09 - 20.12 - sejur
1 - 4 nopți), respectiv 79,80 Lei/zi (în perioada 01.06 - 20.12 - sejur 1 - 4 nopți) sau 80,50
Lei (în perioada 05.01 - 20.12 - sejur minim 5 nopți)
- 1 copil 0 - 4 ani gratuit și 1 copil 7 - 14 ani achită pat suplimentar cu mic dejun 78,40
Lei/zi (în perioada 05,01 - 31.05/16.09 - 20.12 - sejur 1 - 4 nopți), respectiv 79,80 Lei/zi (în
perioada 01.06 - 20.12 - sejur 1 - 4 nopți) sau 80,50 Lei (în perioada 05.01 - 20.12 - sejur
minim 5 nopți)
- 1 copil 0 - 4 ani gratuit și 1 copil 14 - 18 ani achită tarif adult cu pat suplimentar
- 1 copil 4 - 7 ani achită mic dejun 33,60 Lei/zi (în perioada 05.01 - 31.05/16.09 - 20.12
- sejur 1 - 4 nopți), respectiv 34,20 Lei/zi (în perioada 01,06 - 20,12 - sejur 1 - 4 nopți) sau
34,50 Lei (în perioada 05.01 - 20.12 - sejur minim 5 nopți) și 1 copil 7 - 14 ani achită pat
suplimentar cu mic dejun 78,40 Lei/zi (în perioada 05.01 - 31.05/16.09 - 20.12 - sejur 1 - 4
nopți), respectiv 79,80 Lei/zi (în perioada 01.06 - 20.12 - sejur 1 - 4 nopți) sau 80,50 Lei (în
perioada 05.01 - 20.12 - sejur minim 5 nopți)
- 1 copil 4 - 7 ani achită mic dejun 33,60 Lei/zi (în perioada 05.01 - 31.05/16.09 - 20.12 sejur 1 - 4 nopți), respectiv 34,20 Lei/zi (în perioada 01.06 - 20.12 - sejur 1 - 4 nopți) sau
34,50 Lei (în perioada 05.01 - 20.12 - sejur minim 5 nopți) și 1 copil 14 - 18 ani achită tarif
adult cu pat suplimentar
- 1 copil 7 - 14 ani și 1 copil 14 - 18 = sunt 2 camere duble.

Pachet 5 nopți
PERIOADA

Week - end Wellness
Preţuri recomandate în Lei/pachet/persoană (adult în cameră)
PERIOADA

05 Ian - 31 Mai
16 Sep - 20 Dec

01 Iun - 15 Sep

TIP CAMERĂ

Cazare + mic dejun
Pachet 2 nopți

Single 3*
Dublă 3*
Apartament 3*
Single 4*
Dublă 4*
Apartament 4*
Single 3*
Dublă 3*
Apartament 3*
Single 4*
Dublă 4*
Apartament 4*

392,00
235,20
296,80
431,20
274,40
336,00
431,20
274,40
336,00
492,80
313,60
375,20

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: 2 nopți cazare cu mic dejun, acces nelimitat la Centrul Spa (piscine,
jacuzzi, saune, dus - shock,knippe), 1 masaj 20 min/sejur/camera (necesită programare),
internet, parcare, taxe locale. Intrare Vineri.
Servicii opţionale:
- demipensiune: fișă cont 60,50 Lei/zi/adult și copil peste 14 ani și 22,00 Lei/zi/copil
0 - 14 ani (în perioada 05.01 - 31.05/16.09 - 20.12), iar bufet suedez este în perioada
01.06 - 15.09.
- pensiune completă: fișă cont 99,00 Lei/zi/adult și copil peste 14 ani și 49,50 Lei/zi/
copil 0 - 14 ani în perioada 05.01 - 31.05/15.09 - 20.12, respectiv 38,50 Lei/zi/persoană
în perioada 01.06 - 14.09.
Facilități copii 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 33,60 Lei/zi/copil
În cameră dublă:
- 1 copil 0 - 4 ani gratuit și 1 copil 4 - 7 ani - achită tariful de adult
- 1 copil 0 - 4 ani gratuit și 1 copil 7 - 14 ani - achită tariful de adult
- 1 copil 0 - 4 ani gratuit și 1 copil 14 - 18 ani - achită tariful de adult
- 1 copil 4 - 7 ani achită mic dejun 33,60 Lei/zi și 1 copil 7 - 14 ani – achită tarif adult
- 1 copil 4 - 7 ani achită mic dejun 33,60 Lei/zi și 1 copil 14 - 18 ani – achită tarif adult
- 1 copil 7 - 14 ani achită 78,40 Lei/zi/pat suplimentar cu mic dejun și 1 copil 14 - 18 ani
achită tariful de adult
- 2 copii 7 - 14 ani: primul achită tariful de adult, al doilea copil achită 78,40 Lei/zi/pat
suplimentar cu mic dejun
- 2 copii 14 - 18 ani: primul copil achită tariful de adult și al doilea copil tot tariful de
adult cu pat suplimentar
Facilități copii cu 2 adulți:
- 1 sau 2 copii 0 - 4 ani gratuitate la cazare cu mic dejun și dacă solicita pat suplimentar
achită 78,40 Lei/zi
- 1 sau 2 copii 4 - 7 ani gratuitate la cazare și achită fiecare micul dejun 33,60 Lei/zi.
Dacă solicita pat suplimentar achită 78,40 Lei/zi/pat suplimentar cu mic dejun
- 1 sau 2 copii 7 - 14 ani: primul achită pat suplimentar 78,40 Lei/zi/pat suplimentar cu
mic dejun; amândoi achită pat suplimentar și 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 și 1 copil 4 - 7 ani achită mic dejun 33,60 Lei/zi/copil. Opţional
pat suplimentar 78,40 Lei/zi/pat suplimentar cu mic dejun
- 1 copil 0 - 4 ani gratuit și 1 copil 7 - 14 ani achită 78,40 Lei/zi/pat suplimentar cu mic
dejun
- 1 copil 0 - 4 ani gratuit și 1 copil 14 - 18 ani achită tarif adult cu pat suplimentar
- 1 copil 4 - 7 ani achită mic dejun 33,60 Lei/zi și 1 copil 7 - 14 ani achită 78,40 Lei/zi/
pat suplimentar cu mic dejun
- 1 copil 4 - 7 ani achită mic dejun 33,60 Lei/zi și 1 copil 14 - 18 ani achită tarif adult cu
pat suplim
- 1 copil 7 - 14 ani și 1 copil 14 - 18 = sunt 2 camere duble
Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

TIP CAMERĂ

Single 3*
Dublă 3*
05 Ian - 31 Mai Apartament 3*
16 Sep - 20 Dec
Single 4*
Dublă 4*
Apartament 4*
Single 3*
Dublă 3*
Apartament 3*
01 Iun - 15 Sep
Single 4*
Dublă 4*
Apartament 4*

Cazare + mic dejun
996,80
711,20
812,00
1148,00
806,40
929,60
-

Cazare +
demipensiune
1444,80
1047,20
1215,20
1568,00
1148,00
1316,00

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: 5 nopți cazare cu mic dejun (în perioada 05.01 - 31.05/16.09 - 20.12)
sau cazare cu demipensiune (în perioada 01.06 - 15.09), examen de specialitate, cura
balneo - spa 5 zile, acces nelimitat la centrul Spa (piscine, jacuzzi, saune, dus - shock,
knippe), parcare, tva și taxa locală. Intrare Duminică!
Servicii opţionale:
- demipensiune: fișă cont 60,50 Lei/zi/adult și copil peste 14 ani și 22,00 Lei/zi/copil
0 - 14 ani (în perioada 05.01 - 31.05/16.09 - 20.12), iar bufet suedez este în perioada
01.06 - 15.09.
- pensiune completă: fișă cont 99,00 Lei/zi/adult și copil peste 14 ani și 49,50 Lei/zi/
copil 0 - 14 ani în perioada 05.01 - 31.05/15.09 - 20.12, respectiv 38,50 Lei/zi/persoană
în perioada 01.06 - 14.09.
Facilități copii 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 33,60 Lei/zi/copil sau demipensiune 56,00 Lei/
zi/copil
În cameră dublă:
- 1 copil 0 - 4 ani gratuit și 1 copil 4 - 7 ani - achită tariful de adult
- 1 copil 0 - 4 ani gratuit și 1 copil 7 - 14 ani - achită tariful de adult
- 1 copil 0 - 4 ani gratuit și 1 copil 14 - 18 ani - achită tariful de adult
- 1 copil 4 - 7 ani achită mic dejun 33,60 Lei/zi/copil sau demipensiune 56,00 Lei/zi/copil
și 1 copil 7 - 14 ani – achită tarif adult
- 1 copil 4 - 7 ani achită mic dejun 33,60 Lei/zi/copil sau demipensiune 56,00 Lei/zi/copil
și 1 copil 14 - 18 ani – achită tarif adult
- 1 copil 7 - 14 ani achită 78,40 Lei/zi/pat suplimentar cu mic dejun sau 100,80 Lei/zi/
copil/pat suplimentar cu demipensiune și 1 copil 14 - 18 ani achită tariful de adult
- 2 copii 7 - 14 ani: primul achită tariful de adult, al doilea copil achită 78,40 Lei/zi/pat
suplimentar cu mic dejun sau 100,80 Lei/zi/copil/pat suplimentar cu demipensiune
- 2 copii 14 - 18 ani: primul copil achită tariful de adult și al doilea copil tot tariful de
adult cu pat suplimentar
Facilități copii cu 2 adulți:
- 1 sau 2 copii 0 - 4 ani gratuitate la cazare cu mic dejun sau demipensiune și dacă
solicita pat suplimentar achită 78,40 Lei/zi
- 1 sau 2 copii 4 - 7 ani gratuitate la cazare și achită fiecare micul dejun 33,60 Lei/zi sau
demipensiune 56,00 Lei/zi. Dacă solicita pat suplimentar achită 78,40 Lei/zi/pat suplimentar cu mic dejun sau 100,80 Lei/zi/copil/pat suplimentar cu demipensiune
- 1 sau 2 copii 7 - 14 ani: primul achită pat suplimentar 78,40 Lei/zi/pat suplimentar cu
mic dejun sau 100,80 Lei/zi/copil/pat suplimentar cu demipensiune; amândoi achită pat
suplimentar și vor primi 1 singur pat suplimentar
- 1 sau 2 copii 14 - 18 ani: primul achită tariff de adult cu acordare de pat suplimentar,
iar dacă sunt 2 copii vor fi 2 camere duble
- 1 copil 0 - 4 ani gratuit și 1 copil 4 - 7 ani achită mic dejun 33,60 Lei/zi/copil sau demipensiune 56,00 Lei/zi/copil. Opţional pat suplimentar 78,40 Lei/zi/pat suplimentar cu
mic dejun sau 100,80 Lei/zi/copil/pat suplimentar cu demipensiune
- 1 copil 0 - 4 ani gratuit și 1 copil 7 - 14 ani achită 78,40 Lei/zi/pat suplimentar cu mic
dejun sau 100,80 Lei/zi/copil/pat suplimentar cu demipensiune
- 1 copil 0 - 4 ani gratuit și 1 copil 14 - 18 ani achită tarif adult cu pat suplimentar
- 1 copil 4 - 7 ani achită mic dejun 33,60 Lei/zi/copil sau demipensiune 56,00 Lei/zi/copil
și 1 copil 7 - 14 ani achită 78,40 Lei/zi/pat suplimentar cu mic dejun sau 100,80 Lei/zi/
copil/pat suplimentar cu demipensiune
- 1 copil 4 - 7 ani achită mic dejun 33,60 Lei/zi/copil sau demipensiune 56,00 Lei/zi/copil
și 1 copil 14 - 18 ani achită tarif adult cu pat suplim
- 1 copil 7 - 14 ani și 1 copil 14 - 18 = sunt 2 camere duble.
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BALNEO MONTAN & DELTA DUNĂRII 2018

Pachet Balneo - Spa
Preţuri recomandate în Lei/pachet/persoană (adult în cameră)

BALNEO MONTAN & DELTA DUNĂRII 2018

Balneoterapii de Iarnă
Preţuri recomandate în Lei/pachet/persoană (adult în cameră)
PERIOADA

TIP CAMERĂ

Cazare + demipensiune
Pachet 5 nopți

07 Ian - 31 Mar

Dublă 4*
Single 4*

784,00
1080,80

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: 5 nopți cazare cu mic dejun, prânz sau cină meniu fix (la alegere, în momentul rezervării), examinare medicală specializată, 15 proceduri tratament/persoană/
sejur, acces nelimitat la Centrul Spa (piscine, jacuzzi, saune, duș-shock, knippe). Este
necesară trimitere de la medic și prezentarea cardului de sănătate. Condiţie: Check-in
Duminica.
Facilități copii cu 1 adult:
În camera single:
- 1 sau 2 copii 0 - 4 ani gratuit la cazare cu mic dejun și cura balneo, fără pat suplimentar
și achită masa 44,80 Lei/zi
- 1 sau 2 copii 4 - 7 ani achită mic dejun și masa - 78,40 Lei/zi
În cameră dublă:
- 1 copil 0 - 4 ani gratuit la cazare cu mic dejun, fără pat suplimentar și achită masa
44,80 Lei/zi și 1 copil 4 - 7 ani - achită tariful de adult

***

HOTEL ALICE

BĂILE OLĂNEȘTI, județul Vâlcea

Hotelul este situat în apropierea Hotelului Olăneşti. Adresă: Băile Olăneşti,
Aleea Trandafirilor nr. 10, jud. Vâlcea.
Hotelul Alice este situat în centrul staţiunii Băile Olăneşti și în acelaşi timp întro zonă liniştită, la 100 de metri de Aleea
Izvoarelor - punctul central de atracţie
al Olăneștilor.
Dotări generale: restaurant 42 locuri,
internet, bar de zi cu terasă 14 locuri.
Săli de conferinţă: 1 cu capacitate de
32 locuri.
Dotări camere: TV, minibar, baie cu

cadă, baie cu duș, balcon, telefon, radio.
Număr total camere: 30. Single: 14,
Duble: 14, dintre care 4 sunt cu pat
matrimonial și 10 twin. Apartamente:
2, apartamentul este compus din dormitor cu pat matrimonial și living cu
canapea neextensibilă.
Observații: 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 introducerea
și consumul în spaţiile comune din hotel de băuturi alcoolice și nealcoolice,

Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
PERIOADA

TIP CAMERĂ

Cazare + mic dejun

03 Ian - 03 Iun
01 Sep - 20 Dec

Dublă
Single
Apartament

66,00
99,00
99,00

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare cu mic dejun.
Servicii opţionale:
Masa fișă cont:
- 71,50 Lei/zi/adult și copil peste 12 ani. Copiii 0 - 12 ani achită 50% din valoarea de adult.
Tratament:
- CURA BALNEARĂ - o consultaţie medicală și 2 proceduri/zi de Luni până Sâmbătă - 33
Lei/zi/persoană
- CRENOTERAPIA (cura de ape minerale) - 18,11 Lei/zi/persoană
ÎN ULTIMA ZI A SEJURULUI NU SE EFECTUEAZĂ TRATAMENT.
Facilități 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 și primesc 1 pat
suplimentar în cameră dublă iar în apartament au canapea extensibilă.
- peste 14 ani achită 1 loc integral și i se oferă 1 pat suplimentar.
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- 1 copil 0 - 4 ani gratuit la cazare cu mic dejun, fără pat suplimentar și achită masa
44,80 Lei/zi și 1 copil 7 - 14 ani - achită tariful de adult
- 1 copil 0 - 4 ani gratuit la cazare cu mic dejun, fără pat suplimentar și achită masa
44,80 Lei/zi și 1 copil 14 - 18 ani - achită tariful de adult
- 1 copil 4 - 7 ani achită mic dejun și masa - 78,40 lei/zi și 1 copil 7 - 14 ani – achită
tarif adult
- 1 copil 4 - 7 ani achită mic dejun și masa - 78,40 lei/zi și 1 copil 14 - 18 ani – achită
tarif adult
- 1 copil 7 - 14 ani achită 604,80 Lei/pachet/ pat suplimentar și 1 copil 14 - 18 ani achită
tariful de adult
- 2 copii 7 - 14 ani: primul achită tariful de adult, al doilea copil achită 604,80 lei/pachet/
pat suplimentar
- 2 copii 14 - 18 ani: primul copil achită tariful de adult și al doilea copil tot tariful de
adult cu pat suplimentar
Facilități copii cu 2 adulți:
- 1 sau 2 copii 0 - 4 ani gratuitate la cazare cu mic dejun și cura balneo, fără pat suplimentar și achită masa 44,80 Lei/zi. Dacă solicita pat suplimentar achită 78,40 Lei/zi
- 1 sau 2 copii 4 - 7 ani gratuitate la cazare și cura balneo. Se va achita micul dejun și
masa 78,40 Lei/zi. Dacă solicita pat suplimentar achită 78,40 Lei/zi
- 1 sau 2 copii 7 - 14 ani: primul achită 604,80 Lei/pachet/ pat suplimentar; dacă sunt 2
copii, cazarea în 2 camere duble
- peste 14 ani este considerat adult

altele decât cele comercializate 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: baza tratament, sală fitness, saună.
Tratament: Apele minerale de la Băile
Olăneşti provenind de la mai mult de 30
de izvoare se recomandă pentru cura
internă în tratamentul bolilor cronice
ale rinichilor și ale aparatului urinar (litiază biliară, pielonefrită cronică, glomerulonefrite cronice), al bolilor aparatului
digestiv (gastrită hipoacidă, diskinezie
biliară, colicistită cronică, hepatită cronică, etc.), tulburări metabolice și nutriţionale (diabet, obezitate, etc.), tulburări
respiratorii (pneumopatie microbială și
virală, astmă alergică, bronşită, etc.),
boli dermatologice (ihtisis incipient, ec-

zemă cronică și spuzeală, neurodermatite, acnee, etc.) și boli ORL (laringită,
alergie nazală și sinuzală), boli înrudite
(dureri reumatismale degenerative și
diartritice, nevroză astenică, tulburări
endocrine, etc.). Turiştii trebuie să prezinte la hotel dovadă de asigurat (adeverinţă de la locul de muncă sau cupon
de pensie) și 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. Tratamentul se efectuează de Luni
până Sâmbătă între orele 7:30 - 14:00.
Atracţii turistice:
Mănăstirile din Nordul Olteniei (Turnu,
Stânişoara, Govora, Bistriţa, Arnota din
Costeşti), Peştera Liliecilor, Peştera Polovragi, Peştera Muierii, centrul de olărit
de la Horezu.

Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
PERIOADA
01 Iul - 31 Iul

01 Aug - 31 Aug

TIP CAMERĂ

Cazare + mic dejun + prânz sau cină

Dublă
Single
Apartament
Dublă
Single
Apartament

148,50
192,50
203,50
154,00
203,50
214,50

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare cu mic dejun și masa fișă cont 71,50 Lei/zi/adult și copil peste 12
ani. Copiii 0 - 12 ani achită 50% din valoarea de adult.
Servicii opţionale - Tratament:
- CURA BALNEARĂ - o consultaţie medicală și 2 proceduri/zi de Luni până Sâmbătă - 33,00
Lei/zi/persoană
- CRENOTERAPIA (cura de ape minerale) - 18,11 Lei/zi/persoană
ÎN ULTIMA ZI A SEJURULUI NU SE EFECTUEAZĂ TRATAMENT.
Facilități 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 și primesc 1 pat
suplimentar în cameră dublă iar în apartament au canapea extensibilă.
- peste 14 ani achită 1 loc integral și i se oferă 1 pat suplimentar.

BĂILE OLĂNEȘTI, județul Vâlcea

HOTEL OLĂNEȘTI

renţi diadinamici, curenţi interferenţiali, magnetodiaflux, solux, ultrasunete, ultraviolete, ultrascurte, aerosoli,
masaj, parafină, băi galvanice, duș
subacval, kinetoterapie, hidrokinetoterapie, injecţii cu apă minerală.
Turiştii trebuie să prezinte la hotel
dovadă de asigurat (adeverinţă de la

locul de muncă sau cupon de pensie)
și 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.

Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
PERIOADA

TIP
CAMERĂ

Single
01 Feb - 30 Apr
Dublă
Apartament
Single
01 Mai - 20 Dec
Dublă
Apartament

Cazare + mic dejun
minim 3 nopți

Cazare + mic dejun
+ masă fișă cont
minim 3 nopți

201,25
121,90
158,70
233,45
132,25
174,80

256,25
176,90
213,70
288,45
187,25
229,80

Toate tarifele afisate pentru cazare și servicii optionale includ comisionul agentiei
Servicii incluse: cazare și mic dejun bufet, cazare cu mic dejun bufet și masa fișă cont
50,00 Lei/zi/adult sau copil
Facilități copii cu 2 adulți:
0- 10 ani gratuitate la cazare fără pat suplimentar şi achită mic dejun 26,00 Lei/zi, sau
opţional pat suplimentar cu mic dejun 69,00 Lei/zi
- Un copil 10-17 ani sau al treilea adult în cameră dublă achită pat suplimentar cu mic
dejun 69,00 Lei/zi. În apartament au cazare cu mic dejun gratuit.
- Doi copii 10-17 ani se pot caza împreună cu 2 adulţi în apartament achitând un pat
suplimentar cu mic dejun 69,00 Lei/zi

Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
PERIOADA

Hotelul este situat în centrul staţiunii. Adresă: Băile Olăneşti, str Băilor
nr. 10, jud. Vâlcea. Hotel OLĂNEŞTI
reprezintă, pentru clienţii săi, un loc
pentru tratament și recreere.
Dotări generale: restaurant 3 săli,
600 locuri, 4 cabinete medicale, laborator de analize. Săli de conferinţă: 1
cu capacitate de 150 locuri.
Dotări camere: aer condiţionat (o
parte din camere), TV, frigider, balcon
(o parte din camere), telefon, baie
proprie.
Număr total camere: 204. Duble:
202, dintre care 198 camere cu două
paturi și 4 camere cu pat matrimo-

nial. Apartamente: 2, apartamentul
este compus din living și dormitor.
Servicii masă: se acordă în unitatea
Restaurant Olăneşti, categoria 3 stele.
Fitness/Wellness/Sport:
piscină
acoperită în vecinătatea hotelului,
bază de tratament.
Tratament: afecţiuni renale, afecţiuni
ale căilor urinare, ale tubului digestiv,
respiratorii, dermatologice, hepatobiliare; factori de cură: ape minerale
iodurate, bromurate, sodice, calcice,
sulfuroase și clorurate; în baza de
tratament a hotelului Olăneşti se pot
efectua următoarele proceduri: cu-

Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

TIP
CAMERĂ

Single
01 Feb - 30 Apr
Dublă
Apartament
Single
01 Mai - 20 Dec
Dublă
Apartament

Cazare + mic dejun + masă fișă cont +
tratament
minim 6 nopți
250,70
184,00
236,90
300,15
204,70
257,60

Servicii incluse: cazare cu mic dejun bufet şi masă fișă cont 50,00 Lei/zi. Tratament
DOAR pentru adulţi - 2 consultaţii, crenoterapie (cură cu ape) şi trei proceduri în baza
de tratament. NU SE EFECTUEAZĂ TRATAMENT DUMINICA, procedurile se recuperează
în cursul săptămânii. Cazarea începe doar în zilele lucrătoare (Luni-Vineri). Nu se fac
consultaţii medicale Sâmbăta şi Duminica.
Dacă se doreşte tratament pentru copii acesta se achită la cabinetul medical în urma
consultaţiei.
Facilități copii cu 2 adulţi:
- 0- 10 ani gratuitate la cazare fără pat suplimentar şi achită mic dejun 26,00 Lei/zi, sau
opţional pat suplimentar cu mic dejun 69,00 Lei/zi
- Un copil 10-17 ani achită pat suplimentar cu mic dejun 69,00 Lei/zi. În apartament are
cazarea cu mic dejun gratuită
- Doi copii 10-17 ani se pot caza împreună cu 2 adulţi în apartament achitând un pat
suplimentar cu mic dejun 69,00 Lei/zi
Al treilea adult în cameră sau apartament achită pachetul de tratament integral.
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BĂILE OLĂNEȘTI, județul Vâlcea

HOTEL PARÂNG

Adresă: Băile Olăneşti, str. Livadia
nr. 1, jud. Vâlcea. Hotelul este situat
în centrul staţiunii balneoclimaterice
Băile Olăneşti, un oraş bogat prin istorie și printr-un turism prosper.
Dotări generale: 2 restaurante (Restaurantul Parâng Dietetic cu 420 locuri și Restaurantul Parâng Clasic cu
420 locuri), parcare proprie 40 locuri
(gratuită), parcare publică cu plată,
situată la 50 m de hotel și având o
capacitate de 200 locuri, internet,
terasa 100 locuri, bar de zi 60 locuri,
cofetărie 40 locuri. Săli de conferinţă:
2 cu 300 locuri, respectiv 50 locuri.

Dotări camere: TV, baie cu duș, balcon faţadă, radio, telefon.
Număr total camere: 365. Duble: 358
cu 2 paturi individuale. Apartamente:
7 compuse din living și dormitor.
Observații: Nu este permis accesul
animalelor de companie în hotel.
Frigider în cameră se poate asigura
contra cost.
Servicii masă: se acordă în unităţile
restaurant proprii (Clasic sau Dietetic), categoria 2*, în sistem meniu fix
și fișă cont a la carte.
Fitness/Wellness/Sport: baza tratament.

Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
PERIOADA

TIP
CAMERĂ

Single
Dublă
Apartament
Single
01 Iul - 31 Aug
Dublă
Apartament

01 Apr - 30 Iun
01 Sep - 04 Dec

Cazare + Cazare +
mic
mic
dejun
dejun
meniu fix fișă cont
104,50
71,50
99,00
-

110,00
77,00
104,50
-

Cazare +
pensiune
completă
meniu fix

Cazare +
pensiune
completă
fișă cont

137,50
104,50
132,00
110,00
148,50

148,50
115,50
143,00
121,00
159,50

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
SEJUR MINIM 2 nopți
Servicii incluse: cazare și masă: mic dejun meniu fix (15 Lei/zi/persoană) sau fișă cont
(20 Lei/zi/persoană); pensiune completă meniu fix (45 Lei/zi/persoană) sau pensiune
completă fișă cont (55 Lei/zi/persoană).
Servicii opţionale:
TRATAMENT - SEJUR MINIM 5 nopți: 18,70 Lei/zi/persoană. Tratamentul se efectuează
de Luni până Vineri și include 2 proceduri/zi/persoană fără cura de crenoterapie sau
injecţii cu apa de izvor și aerosoli; procedurile de Sâmbătă și Duminica se efectuează în
cursul săptămânii de Luni până Vineri. Pentru efectuarea tratamentului sunt necesare:
bilet de trimitere de la medicul de familie sau specialist, cardul de sănătate activat, adeverinţa de salariat/cupon de pensie/certificat de naştere (în cazul copiilor).
CRENOTERAPIA: 22,00 Lei/zi/persoană
ÎN ULTIMA ZI A SEJURULUI NU SE EFECTUEAZĂ TRATAMENT.
Facilități copii cu 1 adult:
- 1 sau 2 copii intre 0 - 6 ani tarif cameră dublă
- 1 sau 2 copii intre 6 - 12 ani tarif cameră dublă
- 1 copil peste 13 ani tarif cameră dublă
- 2 copii peste 13 ani tarif cameră dublă cu pat suplimentar 22,00 Lei/zi
Facilități copii cu 2 adulți:
- 1 sau 2 copii intre 0 - 6 ani au gratuitate la cazare, fără pat suplimentar. Opţional pat
suplimentar 22,00 Lei/zi
- 1 sau 2 copii intre 6 - 12 ani au gratuitate la cazare, fără pat suplimentar. Opţional pat
suplimentar 2,002 Lei/zi
- Peste 12 ani ani achită obligatoriu pat suplimentar 22,00 Lei/zi, iar cazarea se face în
cameră dublă cu pat suplimentar sau cu 2 copii în apartament.
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Tratament: Baza de tratament pentru afecţiuni renale, căi urinare, ale
tubului digestiv, respiratorii, dermatologice, hepatobiliare; factori de cură:
ape minerale iodurate, bromurate,
sodice, calcice, sulfuroase și clorurate. Turiştii trebuie să prezinte la hotel
dovadă de asigurat (adeverinţă de la
locul de muncă sau cupon de pensie)
și 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. Baza medicală proprie a hotelului aflată în incinta hotelului are o
suprafaţă de 580 mp și poate asigura
zilnic un număr de 1448 de proceduri
medicale printre care: băi cu bule și
duș subacvatic, băi galvanice, băi
minerale, băi de plante, injecţii cu apă
minerală, curent diadinamic, ionizări,

solux, interdin, stereodinatar, ultrasunete, împachetări cu parafină, masaj,
aerosoli, magnetodiaflux, ultraviolete,
unde scurte, laser. Baza de tratament
dispune de spaţii amenajate special
și aparatură medicală pentru asigurarea următoarelor tratamente: hidroterapie, kinetoterapie, masoterapie,
electroterapie, terapie respiratorie.
Unitatea mai este dotată și cu o sală
cultural - sportivă, 6 cabinete medicale, o sală de sterilizare și un laborator
pentru analize medicale.
Distracţie: discotecă 200 locuri, biliard, jocuri mecanice, internet caffe
(contra cost), închiriere jocuri distractive (contra cost): table, remmy, şah,
închiriere sala tenis de masă.
Atracţii turistice: Mănăstirea Cozia,
Fortul Roman Aruttela, Casa Memorială Anton Pann, Episcopia Râmnicului, Târgul de ceramică de la Horezu.

Seniori 55+
Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
PERIOADA
01 Apr - 30 Iun
01 Sep - 04 Dec
01 Iul - 31 Aug

TIP
CAMERĂ

Cazare + pensiune completă + tratament
minim 6 nopți

Dublă

90,20

Dublă

103,40

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Sejur minim 6 nopți doar pentru adulți indiferent de vârstă și NU ESTE OBLIGATORIU
PREZENŢA UNUI SENIOR.
Servicii incluse: cazare, masa pensiune completă (meniu fix 45 Lei/zi/persoană), tratament 2 proceduri/zi. Pentru efectuarea tratamentului sunt necesare: bilet de trimitere de
la medicul de familie sau specialist, cardul de sănătate activat, adeverinţa de salariat/cupon de pensie/certificat de naştere (în cazul copiilor). Se poate achita separat la recepţie
diferenţa de 10,00 Lei/zi/persoană pentru masa fișă cont. ÎN ULTIMA ZI A SEJURULUI NU
SE EFECTUEAZĂ TRATAMENT.

Sănătate la Parâng
Preţuri recomandate în Lei/pachet/persoană (adult în cameră)
PERIOADA

TIP
CAMERĂ

Cazare + pensiune completă + tratament
Pachet 9 nopți

01 Apr - 30 Iun
01 Sep - 04 Dec

Dublă
Single

862,40
1060,40

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: 9 nopți cazare, masa pensiune completă (meniu fix 45 Lei/zi/persoană),
tratament 14 proceduri/pachet. Pentru efectuarea tratamentului sunt necesare: bilet de
trimitere de la medicul de familie sau specialist, cardul de sănătate activat, adeverinţa de
salariat/cupon de pensie/certificat de naştere (în cazul copiilor). Se poate achita separat
la recepţie diferenţa de 10 lei/zi/persoană pentru masa fișă cont.

Tratament complet la Olăneşti
Preţuri recomandate în Lei/pachet/persoană (adult în cameră)
PERIOADA

TIP
CAMERĂ

Cazare + pensiune completă +tratament
Pachet 16 nopți

01 Apr - 04 Dec

Dublă

1368,00

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: 16 nopți cazare, masa pensiune completă (meniu fix 45 Lei/zi/persoană), tratament 24 proceduri/pachet. Pentru efectuarea tratamentului sunt necesare: bilet de trimitere de la medicul de familie sau specialist, cardul de sănătate activat, adeverinţa de salariat/cupon de pensie/certificat de naştere (în cazul copiilor). Se poate achita
separat la recepţie diferenţa de 10 lei/zi/persoană pentru masa fișă cont.

HOTEL STOGU

BĂILE OLĂNEȘTI, județul Vâlcea

Hotelul este situat în centrul staţiunii.
Adresă: Băile Olăneşti, str. Parângului
nr. 1, jud. Vâlcea. Hotel STOGU este
situat în centrul staţiunii Băile Olă-

neşti la 18 km de Râmnicu Vâlcea, pe
malul râului Olăneşti având în imediata apropiere Parcul Mihai Eminescu.
Hotelul este construit modern fiind

amplasat în vecinătatea bazei noi de
tratament, a ştrandului și a parcării
supraetajate.
Dotări generale: restaurant, bază de
tratament. Săli de conferinţă: 1, cu
capacitate de 150 locuri.
Dotări camere: TV, frigider, baie cu
duș, balcon.
Număr total camere: 16. Duble: 13.
Apartamente: 3, compus din două
camere.
Servicii masă: se acordă în restaurantul propriu.
Fitness/Wellness/Sport: bază tratament.
Tratament: Turiştii trebuie să prezinte la hotel dovadă de asigurat (adeverinţă de la locul de muncă sau cupon

Odihnă

Tratament la băi

Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
PERIOADA
05 Ian - 10 Iun
16 Sep - 22 Dec
11 Iun - 15 Sep

de pensie) și 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.
Atracţii turistice: Casa Memorială
Anton Pann, Mănăstirea Frăsinei,
Parcul Naţional Buila Vânturărița,
Peştera Sfântului Grigorie Decapolitul, Rezervaţia Muzeul Trovanților,
Rezervaţia Rădița - Mânzu din Munții
Căpăţânii.

TIP
CAMERĂ

Cazare

Cazare + mic dejun

Dublă
Single
Dublă
Single

67,20
107,52
-

112,00
165,76

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare. Taxele hoteliere se achită la recepţie.
Servicii masă sub formă de meniu fix sau bonuri valorice:
- mic dejun 22,00 Lei/zi/persoană - obligatoriu în perioada 11 Iun - 15 Sep
- prânz 27,50 Lei/zi/persoană
- cina 27,50 Lei/zi/persoană
Facilități copii cu 1 adult:
- 1 sau 2 copii până în 12 ani achită un loc în cameră dublă
Facilități copii cu 2 adulți:
- 1 copil până în 12 ani achită 50% dintr - un loc în cameră dublă cu un pat suplimentar
- al doilea copil până în 12 ani achită 50% servicii de masă acolo unde sunt obligatorii.

Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
PERIOADA

TIP CAMERĂ

Cazare + alte servicii

05 Ian - 15 Apr
16 Apr - 30 Iun
16 Sep - 22 Dec
01 Iul - 15 Sep

Dublă

106,40

Dublă

112,00

Dublă

168,00

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Serviciii incluse: cazare, masa (tichete valorice 40 Lei/zi/persoană sau pensiune completă meniu fix zilnic în perioada 05,01 - 30,06/16,09 - 22,12, respectiv tichete valorice 60
Lei/zi/persoană sau pensiune completă meniu fix zilnic în perioada 01,07 - 15,09), tratament de Luni până Vineri (consultaţie medicală, 2 proceduri/zi/persoană), crenoterapia
(cura de ape minerale).Taxele hoteliere se achită la recepţie.
Turiştii trebuie să prezinte bilet de trimitere de la medic, card de sănătate și adeverinţa
de venit/cupon de pensie.
Facilități copii cu 1 adult:
- 1 sau 2 copii până în 12 ani achită un loc în cameră dublă
Facilități copii cu 2 adulți:
- 1 copil până în 12 ani achită 50% dintr - un loc în cameră dublă cu un pat suplimentar
- al doilea copil până în 12 ani achită 50% servicii de masă acolo unde sunt obligatorii.

Tratament la Olăneşti – Înscrieri timpurii 01,05
Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
PERIOADA

TIP
CAMERĂ

Cazare + alte servicii
minim 7 nopți

11 Iun - 01 Oct

Dublă

140,00

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Serviciii incluse: cazare, masa (tichete valorice 50 Lei/zi/persoană sau pensiune completă meniu fix zilnic), tratament de Luni până Vineri (consultaţie medicală, 3 proceduri/
zi/persoană), crenoterapia (cura de ape minerale).Taxele hoteliere se achită la recepţie.
Turiştii trebuie să prezinte bilet de trimitere de la medic, card de sănătate și adeverinţa
de venit/cupon de pensie.
Facilități copii cu 1 adult:
- 1 sau 2 copii până în 12 ani achită un loc în cameră dublă
Facilități copii cu 2 adulți:
- 1 copil până în 12 ani achită 50% dintr - un loc în cameră dublă cu un pat suplimentar
- al doilea copil până în 12 ani achită 50% servicii de masă acolo unde sunt obligatorii.

Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

Tratament la Olăneşti
Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
PERIOADA

TIP
CAMERĂ

Cazare + alte servicii
minim 7 nopți

11 Iun - 01 Oct

Dublă

156,80

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Serviciii incluse: cazare, masa (tichete valorice 50 Lei/zi/persoană sau pensiune completă meniu fix zilnic), tratament de Luni până Vineri (consultaţie medicală, 3 proceduri/
zi/persoană), crenoterapia (cura de ape minerale).Taxele hoteliere se achită la recepţie.
Turiştii trebuie să prezinte bilet de trimitere de la medic, card de sănătate și adeverinţa
de venit/cupon de pensie.
Facilități copii cu 1 adult:
- 1 sau 2 copii până în 12 ani achită un loc în cameră dublă
Facilități copii cu 2 adulți:
- 1 copil până în 12 ani achită 50% dintr - un loc în cameră dublă cu un pat suplimentar
- al doilea copil până în 12 ani achită 50% servicii de masă acolo unde sunt obligatorii.
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BĂILE OLĂNEȘTI, județul Vâlcea

HOTEL SUPREM

Distracţie: Pe terasa hotelului și în
curtea interioară sunt amenajate
doua grătare în aer liber pentru satisfacerea gusturilor culinare. Vă mai
recomandăm: jocuri de tenis de masă,
biliard, precum și jocurile de salon
(şah, rummy, canasta, bridge, jocuri de
table etc.)
Atracţii turistice: Mănăstirile din Nor-

dul Olteniei - Turnu (1776), Stânişoara,
Govora, Bistriţa, Arnota din Costeşti
ctitorită în anul 1663 de Domnitorul
Matei Basarab, Peştera Liliecilor, Peştera Polovragi, Peştera Muierii, centrul
de olărit de la Horezu.

Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
Hotelul Suprem este situat pe un platou cu o suprafaţă de 3000 mp, proprietate privată, într-o poziţie privilegiată,
cu o panoramă amplă asupra dealurilor împădurite din vecinătate și în imediata apropiere a Bisericii lui Horea.
Adresă: Str. Parângului, Nr 12, Băile
Olăneşti, Jud. Vâlcea. Hotelul SUPREM a fost dat în funcţiune în anul
2003 și oferă 44 spaţii de cazare.
Dotări generale: restaurant, bar de
zi, centru Spa, terasă, parcare proprie
gratuită, internet acces wifi gratuit.
Dotări camere: aer condiţionat (o
parte din camere), TV, minibar, baie cu
duș, balcon (o parte din camere), internet acces wifi gratuit, uscător de păr.
Număr total camere: 44. Duble 28
cu pat matrimonial sau două paturi
apropiate. Cameră dublă standard are
o suprafaţă cuprinsă între 11 - 14 mp,
nu dispune de balcon și nu se poate
introduce pat suplimentar. Cameră
dublă standard plus are o suprafaţă
intre 14 - 19 mp, se poate introduce
pat suplimentar; doar 2 camere sunt
cu balcon. Apartamente: 10 cu pat

***

HOTEL TISA

TIP CAMERĂ

Cazare + mic dejun

05 Ian - 05 Apr

Single
Dublă standard
Dublă standard plus
Triplă
Triplă cu terasă
Apartament
Apartament cu balcon/terasă

130,14
75,94
83,33
93,19
98,12
105,51
110,44

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare cu mic dejun (15,00 Lei/zi/adult – bonuri valorice. Se pot folosi
doar pentru servicii de masă, nu și băuturi). La recepţie se va achita taxa de igienizare
5,00 Lei/persoană/sejur.
Servicii opţionale:
Prânz sau cină fișă cont 55,00 Lei/zi/adult și 27,50 Lei/zi/copil 0 - 14 ani. Se poate folosi
doar pentru servicii de masă, nu și băuturi.
Accesul la Spa este contra-cost și se achită la recepţie.
Facilități copii cu 1 adult:
- 1 sau 2 copii 0 - 7 ani – tarif cameră single, cameră dublă standard, dublă standard
plus
- 1 copil 7 - 14 ani – tarif cameră dublă standard, dublă standard plus
- 1 copil 14 - 18 ani - tarif cameră dublă standard, dublă standard plus
- 1 copil 0 - 7 ani și 1 copil 7 - 14 ani – tarif cameră dublă standard, dublă standard plus
Facilități copii cu 2 adulți:
- 1 sau 2 copii 0 - 7 ani – gratuitate la cazare, fără pat suplimentar. Opţional pat suplimentar 16,80 Lei/ zi
- 1 sau 2 copii 7 - 14 ani – gratuitate la cazare, dacă dorm în acelaşi pat cu părinţii.
Opţional pat suplimentar 16,80 Lei/ zi
- peste 14 ani sunt consideraţi adulți
- al treilea adult în camera tripla/ apartament achită mic dejun 16,80 Lei/zi.

BĂILE OLĂNEȘTI, județul Vâlcea

Hotelul este situat în apropierea grădinii de vară, în centrul staţiunii, lângă
aleea izvoarelor. Adresă: Băile Olăneşti,
str. Libertăţii nr.2A. Hotel TISA reprezintă, pentru clienţii săi, o oază de linişte
și recreere.
Dotări generale: restaurant 86 locuri,
parcare proprie, internet, sala de fit-
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matrimonial și canapea extensibilă în
living; o parte din apartamente dispun
de balcon/terasa. Triple: 6 cu pat matrimonial sau două paturi apropiate
și canapea extensibilă; o parte dintre
triple dispun de terasă.
Servicii masă: se acordă în restaurantul propriu capacitate totală de 350 locuri, precum și pe terasă în aer liber cu
o capacitate de 200 locuri. Micul dejun în sistem bonuri valorice, prânzul
și cina în sistem fișă cont/a-la-carte.
Fitness/Wellness/Sport: piscină acoperită încălzită, SPA acces contra cost,
saună mixtă (umedă și uscată), salină
pentru masaj și căi respiratorii.
Tratament: Pentru îmbinarea utilului
cu plăcutul, hotelul va pune la dispoziţie, cu accesul direct din recepţie,
spaţii de tratament dotate cu aparate
de termoterapie, magnetoterapie cu
solenoid, hidroterapie cu duș subacvala, cadă galvanica cu patru celule,
împachetări cu parafină, aerosoli cu
ultrasunete, laserterapie, masaj corporal, sala de refacere și întreţinere
corporală.

PERIOADA

ness, centrala telefonică proprie, bar (2
mese de biliard), 2 terase, baza proprie
de tratament, cabinet medical.
Dotări camere: TV, baie cu duș, internet.
Număr total camere: 29, din care duble
8 camere cu 2 paturi și 11 triple.
Servicii: spălătorie - călcătorie.

Servicii masă: masa se serveşte în
restaurantul propriu, categoria 3 stele,
în sistem bonuri valorice sau meniu fix.
Fitness/Wellness/Sport: baza tratament, 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
și clorurate. TISA SPA RESORT: Zona
AQUA include o piscină de înot, o piscină cu jeturi de apă și paturi cu hidroma-

saj, ideale în special pentru relaxarea
muşchilor spatelui, tobogane pentru
toate vârstele. Zona Thermarium include elemente precum: Kneipp, Thepidarium, saună finlandeză, aromasaună,
ciubăr, baie de aburi, fântâna de gheaţă, duşuri emoţionale, duşuri scoţiene,
infrasaună, camera salină. Zona Fitness include aparate multifuncţionale,
greutăţi libere, accesorii fitness, spalier,
trambulina, benzi și biciclete pentru
alergat. Zona Terapii Spa - peste 30 de
masaje și terapii spa (precum Tinereţe
fără bătrâneţe, Coloana Infinitului sau
Ritualul Reginei Maria). Accesul se face
contra-cost prin achiziţionarea voucherului de acces.
Atracţii turistice: Mănăstirea Cozia,
Fortul Roman Aruttela, Casa Memorială Anton Pann, Episcopia Râmnicului,
Târgul de ceramică de la Horezu.

Tratament – cură de ape – minim 6 nopți
Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)

PERIOADA

05 Ian - 30 Apr

01 Mai - 30 Iun
01 Sep - 20 Dec

01 Iul - 31 Iul

01 Aug - 31 Aug

TIP CAMERĂ

Cazare + mic dejun +
pensiune completă meniu fix
sau bonuri valorice

Single
Dublă
Dublă deluxe
Dublă executive
Apartament
Single
Dublă
Dublă deluxe
Dublă executive
Apartament
Single
Dublă
Dublă deluxe
Dublă executive
Apartament
Single
Dublă
Dublă deluxe
Dublă executive
Apartament

224,90
165,76
185,47
205,19
205,19
259,40
185,47
205,19
224,90
224,90
313,60
220,00
239,68
269,25
269,25
338,24
234,75
254,46
284,03
284,03

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare cu mic dejun și masa pensiune completă meniu fix sau bonuri
valorice (60 Lei/zi/adult și copil peste 7 ani și 30 Lei/zi copil sub 7 ani) și acces la centrul
wellness al hotelului (piscina, saună, baie de aburi). Se acorda 25% reducere la accesul
din cadrul Tisa Spa Resort (Aqua, Termarium, Fitness) și 15% reducere la terapiile Spa
din cadrul Tisa Spa Resort.
Servicii opţionale: Voucher acces Tisa Spa Resort - minim 100 Lei/zi/persoană
La recepţia TISA Spa Resort se înregistrează suma, pe numele clientului.
Clientul soseşte la recepţia TISA Spa Resort, îşi oferă datele personale, se identifica
suma achitată (specificata pe voucher).
Cu voucherul spa se pot achita orice tip de servicii sau produse din cadrul TISA Spa
Resort: accese AQUA/Thermarium/fitness, terapii Spa, produse, băuturi.
Facilități copii cu 1 adult:
- 1 copil 0 - 7 ani tarif single +1 mic dejun 22,40 Lei/zi
- 2 copii 0 - 7 ani tarif dublă +1 mic dejun 22,40 Lei/zI
- 1 copil 7 - 14 ani tarif dublă
- 2 copii 7 - 14 ani tarif dublă cu pat suplimentar și mic dejun 61,60 Lei/zi
- 1 copil 0 - 7 ani și 1 copil 7 - 14 ani tarif dublă +1 mic dejun 22,40 Lei/zi
- 1 copil 14 - 18 ani tarif dublă
Facilități copii cu 2 adulți:
- 1 sau 2 copii 0 - 7 ani au gratuitate la cazare în camera cameră dublă standard cu
părinţii și achită mic dejun 22,40 Lei/zi/copil; opţional pat suplimentar 39,20 Lei/zi
- 1 sau 2 copii 7 - 14 ani se cazează în camera cu părinţii numai în camere deluxe, executive sau apartamente, gratuit și beneficiază de pat suplimentar. Se achită mic dejun
22,40 Lei/zi/copil
- peste 14 ani sunt consideraţi adulți și vor achita 61,60 Lei/zi pentru pat suplimentar
cu mic dejun

Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

PERIOADA

05 Ian - 30 Apr

01 Mai - 30 Iun
01 Sep - 20 Dec

01 Iul - 31 Iul

01 Aug - 31 Aug

TIP CAMERĂ
Single
Dublă
Dublă deluxe
Dublă executive
Apartament
Single
Dublă
Dublă deluxe
Dublă executive
Apartament
Single
Dublă
Dublă deluxe
Dublă executive
Apartament
Single
Dublă
Dublă deluxe
Dublă executive
Apartament

Cazare + pensiune
Cazare + bonuri
completă meniu
valorice
fix
minim 6 nopți
minim 6 nopți
172,48
123,20
149,92
162,63
162,63
206,98
147,84
167,55
187,27
187,27
256,26
177,40
197,12
226,69
226,69
285,83
197,12
216,83
246,40
246,40

182,34
133,05
152,77
172,48
172,48
216,83
157,70
177,40
197,12
197,12
266,11
187,27
206,98
236,55
236,55
295,68
206,98
216,83
246,40
246,40

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse:
1. Cazare cu pensiune completă meniu fix (cu excepţia copiilor 0 - 3 ani), tratament 3 proceduri/zi/persoană, cură de ape și acces la centrul wellness al hotelului (piscina, saună, baie
de aburi). Se acorda 25% reducere la accesul din cadrul Tisa Spa Resort (Aqua, Termarium,
Fitness) și 15% reducere la terapiile Spa din cadrul Tisa Spa Resort.
Turiştii trebuie să prezinte trimitere de la medicul de familie sau de la cel specialist, dovada calităţii de asigurat (adeverinţă de la locul de muncă sau cuponul de pensie), cardul de sănătate
activat. În caz contrar vor achita la recepţie diferenţa valorii serviciilor medicale.
2. Cazare cu bonuri valorice de 60 Lei/zi/adult și copil peste 3 ani (pentru copiii sub 3 ani se
asigură serviciile de masă din valoarea bonurilor acordată adulților), cură de ape și acces la
centrul wellness al hotelului (piscina, saună, baie de aburi). Se acorda 25% reducere la accesul
din cadrul Tisa Spa Resort (Aqua, Termarium, Fitness) și 15% reducere la terapiile Spa din
cadrul Tisa Spa Resort.
Turiştii trebuie să prezinte trimitere de la medicul de familie sau de la cel specialist, dovada calităţii de asigurat (adeverinţă de la locul de muncă sau cuponul de pensie), cardul de sănătate
activat. În caz contrar vor achita la recepţie diferenţa valorii serviciilor medicale.
Servicii opţionale: Voucher acces Tisa Spa Resort - minim 100 Lei/zi/persoană
La recepţia TISA Spa Resort se înregistrează suma, pe numele clientului.
Clientul soseşte la recepţia TISA Spa Resort, îşi oferă datele personale, se identifica suma
achitată (specificata pe voucher).
Cu voucherul spa se pot achita orice tip de servicii sau produse din cadrul TISA Spa Resort:
accese AQUA/Thermarium/fitness, terapii Spa, produse, băuturi.
Facilități copii cu 1 adult:
- 1 copil 0 - 2 ani tarif single
- 1 copil 3 - 7 ani tarif single + 67,20 Lei/zi/servicii masă
- 2 copii 0 - 2 ani tarif dublă
- 2 copii 3 - 7 ani tarif dublă, iar al doilea copil achită 67,20 Lei/zi/servicii masă
- 1 copil 7 - 14 ani tarif dublă
- 2 copii 7 - 14 ani tarif dublă cu pat suplimentar și servicii masă 67,20 Lei/zi/servicii masă
- 1 copil 0 - 2 ani și 1 copil 7 - 14 ani tarif dublă
- 1 copil 3 - 7 ani și 1 copil 7 - 14 ani tarif dublă, iar primul copil achită servicii masă 67,20 Lei/zi
- 1 copil 14 - 18 ani tarif dublă
Facilități copii cu 2 adulți:
- 1 sau 2 copii 0 - 2 ani au gratuitate la cazare și serviciile de masă; opţional pat suplimentar în
cameră dublă standard 39,20 Lei/zi
- 1 sau 2 copii 3 - 7 ani au gratuitate la cazare în camera cameră dublă standard cu părinţii
și achită servicii masă 67,20 Lei/zi; opţional pat suplimentar în cameră dublă standard 39,20
Lei/zi
- 1 sau 2 copii 7 - 14 ani se cazează în camera cu părinţii numai în camere deluxe, executive
sau apartamente, gratuit și beneficiază de pat suplimentar. Se achită serviciile de masa 67,20
Lei/zi/copil
- peste 14 ani sunt consideraţi adulți și vor achita 106,40 Lei/zi pentru pat suplimentar cu
servicii de masă
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Tratament – fără cură de ape – minim 6 nopți
Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
PERIOADA

05 Ian - 30 Apr

01 Mai - 30 Iun
01 Sep - 20 Dec

01 Iul - 31 Iul

01 Aug - 31 Aug

TIP CAMERĂ

Cazare + pensiune
Cazare + bonuri
completă meniu
valorice
fix
minim 6 nopți
minim 6 nopți

Single
Dublă
Dublă deluxe
Dublă executive
Apartament
Single
Dublă
Dublă deluxe
Dublă executive
Apartament
Single
Dublă
Dublă deluxe
Dublă executive
Apartament
Single
Dublă
Dublă deluxe
Dublă executive
Apartament

157,70
108,42
128,13
147,84
147,84
192,20
133,05
152,77
172,48
172,48
241,48
162,63
182,34
211,91
211,91
271,04
182,34
202,04
231,62
231,62

167,55
118,28
137,99
157,70
157,70
202,04
142,92
170,47
182,34
182,34
251,33
172,48
192,20
221,76
221,76
280,90
192,20
211,91
241,48
241,48

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse:
1. Cazare cu pensiune completă meniu fix (cu excepţia copiilor 0 - 3 ani), tratament 3
proceduri/zi/persoană și acces la centrul wellness al hotelului (piscina, saună, baie de
aburi). Se acorda 25% reducere la accesul din cadrul Tisa Spa Resort (Aqua, Termarium,
Fitness) și 15% reducere la terapiile Spa din cadrul Tisa Spa Resort.

***

Turiştii trebuie să prezinte trimitere de la medicul de familie sau de la cel specialist,
dovada calităţii de asigurat (adeverinţă de la locul de muncă sau cuponul de pensie),
cardul de sănătate activat. În caz contrar vor achita la recepţie diferenţa valorii serviciilor
medicale.
2. Cazare cu bonuri valorice de 60 Lei/zi/adult și copil peste 3 ani (pentru copiii sub 3 ani
se asigură serviciile de masă din valoarea bonurilor acordată adulților) și acces la centrul
wellness al hotelului (piscina, saună, baie de aburi). Se acorda 25% reducere la accesul
din cadrul Tisa Spa Resort (Aqua, Termarium, Fitness) și 15% reducere la terapiile Spa
din cadrul Tisa Spa Resort.
Turiştii trebuie să prezinte trimitere de la medicul de familie sau de la cel specialist,
dovada calităţii de asigurat (adeverinţă de la locul de muncă sau cuponul de pensie),
cardul de sănătate activat. În caz contrar vor achita la recepţie diferenţa valorii serviciilor
medicale.
Servicii opţionale: Voucher acces Tisa Spa Resort - minim 100 Lei/zi/persoană
La recepţia TISA Spa Resort se înregistrează suma, pe numele clientului.
Clientul soseşte la recepţia TISA Spa Resort, îşi oferă datele personale, se identifica
suma achitată (specificata pe voucher).
Cu voucherul spa se pot achita orice tip de servicii sau produse din cadrul TISA Spa
Resort: accese AQUA/Thermarium/fitness, terapii Spa, produse, băuturi.
Facilități copii cu 1 adult:
- 1 copil 0 - 2 ani tarif single
- 1 copil 3 - 7 ani tarif single + 67,20 Lei/zi/servicii masă
- 2 copii 0 - 2 ani tarif dublă
- 2 copii 3 - 7 ani tarif dublă, iar al doilea copil achită 67,20 Lei/zi/servicii masă
- 1 copil 7 - 14 ani tarif dublă
- 2 copii 7 - 14 ani tarif dublă cu pat suplimentar și servicii masă 67,20 Lei/zi/servicii
masă
- 1 copil 0 - 2 ani și 1 copil 7 - 14 ani tarif dublă
- 1 copil 3 - 7 ani și 1 copil 7 - 14 ani tarif dublă, iar primul copil achită servicii masă
67,20 Lei/zi
- 1 copil 14 - 18 ani tarif dublă
Facilități copii cu 2 adulți:
- 1 sau 2 copii 0 - 2 ani au gratuitate la cazare și serviciile de masă; opţional pat suplimentar în cameră dublă standard 39,20 Lei/zi
- 1 sau 2 copii 3 - 7 ani au gratuitate la cazare în camera cameră dublă standard cu
părinţii și achită servicii masă 67,20 Lei/zi; opţional pat suplimentar în cameră dublă
standard 39,20 Lei/zi
- 1 sau 2 copii 7 - 14 ani se cazează în camera cu părinţii numai în camere deluxe, executive sau apartamente, gratuit și beneficiază de pat suplimentar. Se achită serviciile de
masa 67,20 Lei/zi/copil
- peste 14 ani sunt consideraţi adulți și vor achita 106,40 Lei/zi pentru pat suplimentar
cu servicii de masă.

BĂILE OLĂNEȘTI, județul Vâlcea

PENSIUNEA IZVOARE

Odihnă
Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
Adresă: Str. Mihai Eminescu (Aleea Izvoarelor), judeţul Vâlcea, 245300, Băile
Olăneşti. Pensiunea Izvoare este o construcţie nouă fiind amplasată ultracentral în vecinătatea grupurilor de izvoare
la 2 minute distanţă de Hotelul Stogu.
Dotări generale: restaurant, internet.
Dotări camere: TV cu ecran plat cu
canale prin cablu, frigider, baie cu duș
și articole de toaletă gratuite, balcon,
internet gratuit. Duble: 10.
Servicii masă: se acordă în restaurantul Hotelului Stogu.
Fitness/Wellness/Sport: baza tratament în apropriere.
Tratament: Tratamentul se face la Ho-
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tel Stogu. Turiştii trebuie să prezinte la
hotel dovadă de asigurat (adeverinţă de
la locul de muncă sau cupon de pensie)
și 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 maxim iar
turistul va fi obligat să achite diferenţa.
Atracţii turistice: Casa Memorială
Anton Pann, Mănăstirea Frăsinei, Parcul Naţional Buila Vânturărița, Peştera
Sfântului Grigorie Decapolitul, Rezervaţia Muzeul Trovanților, Rezervaţia
Rădița - Mânzu din Munții Căpăţânii.

PERIOADA

TIP CAMERĂ

Cazare

Cazare + mic dejun

05 Ian - 10 Iun
16 Sep - 22 Dec

Dublă
Single
Dublă
Single

50,40
80,64
-

89,60
129,92

11 Iun - 15 Sep

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare. Taxele hoteliere se achită la recepţie.
Servicii masă sub formă de meniu fix sau bonuri valorice. Serviciile de masa se asigură
în cadrul restaurantului Hotelului Stogu:
- mic dejun 22,00 Lei/zi/persoană - obligatoriu în perioada 11 Iun - 15 Sep
- prânz 27,50 Lei/zi/persoană
- cina 27,50 Lei/zi/persoană
Facilități copii cu 1 adult:
- 1 sau 2 copii până în 12 ani achită un loc în cameră dublă
Facilități copii cu 2 adulți:
- 1 copil până în 12 ani achită 50% dintr - un loc în cameră dublă cu un pat suplimentar
- al doilea copil până în 12 ani achită 50% servicii de masă acolo unde sunt obligatorii.

Relaxare la Băile Olăneşti
Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)

PERIOADA

TIP CAMERĂ

Cazare + alte servicii
minim 7 nopți

11 Iun - 01 Oct

Dublă

140,00

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare, masa (tichete valorice 50 Lei/zi/persoană sau pensiune completă meniu fix zilnic - în cadrul restaurantului H. Stogu), tratament de Luni până Vineri
(consultaţie medicală, 3 proceduri/zi/persoană - în cadrul bazei de tratament a H. Stogu), crenoterapia (cura de ape minerale).Taxele hoteliere se achită la recepţie.
Turiştii trebuie să prezinte bilet de trimitere de la medic, card de sănătate și adeverinţa
de venit/cupon de pensie.
Facilități copii cu 1 adult:
- 1 sau 2 copii până în 12 ani achită un loc în cameră dublă
Facilități copii cu 2 adulți:
- 1 copil până în 12 ani achită 50% dintr - un loc în cameră dublă cu un pat suplimentar
- al doilea copil până în 12 ani achită 50% servicii de masă acolo unde sunt obligatorii.

Tratament la Olăneşti
Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
PERIOADA

TIP CAMERĂ

Cazare + alte servicii
sejur minim 7 nopți

11 Iun - 01 Oct

Dublă

156,80

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare, masa (tichete valorice 50 Lei/zi/persoană sau pensiune completă meniu fix zilnic - în cadrul restaurantului H. Stogu), tratament de Luni până Vineri
(consultaţie medicală, 3 proceduri/zi/persoană - în cadrul bazei de tratament a H. Stogu), crenoterapia (cura de ape minerale).Taxele hoteliere se achită la recepţie.
Turiştii trebuie să prezinte bilet de trimitere de la medic, card de sănătate și adeverinţa
de venit/cupon de pensie.
Facilități copii cu 1 adult:
- 1 sau 2 copii până în 12 ani achită un loc în cameră dublă
Facilități copii cu 2 adulți:
- 1 copil până în 12 ani achită 50% dintr - un loc în cameră dublă cu un pat suplimentar
- al doilea copil până în 12 ani achită 50% servicii de masă acolo unde sunt obligatorii.

**

PERIOADA

TIP CAMERĂ

Cazare + alte servicii

05 Ian - 16 Iun

Dublă

89,60

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare, masa (tichete valorice 40 Lei/zi/persoană sau pensiune completă meniu fix zilnic - în cadrul restaurantului H. Stogu). Taxele hoteliere se achită la
recepţie.
Facilități copii cu 1 adult:
- 1 sau 2 copii până în 12 ani achită un loc în cameră dublă
Facilități copii cu 2 adulți:
- 1 copil până în 12 ani achită 50% dintr - un loc în cameră dublă cu un pat suplimentar
- al doilea copil până în 12 ani achită 50% servicii de masă acolo unde sunt obligatorii.

Tratament
Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
PERIOADA

TIP CAMERĂ

Cazare + alte servicii

05 Ian - 16 Iun

Dublă

95,20

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare, masa (tichete valorice 40 Lei/zi/persoană sau pensiune completă meniu fix zilnic - în cadrul restaurantului H. Stogu), tratament de Luni până Vineri
(consultaţie medicală, 3 proceduri/zi/persoană - în cadrul bazei de tratament a H. Stogu), crenoterapia (cura de ape minerale).Taxele hoteliere se achită la recepţie.
Turiştii trebuie să prezinte bilet de trimitere de la medic, card de sănătate și adeverinţa
de venit/cupon de pensie.
Facilități copii cu 1 adult:
- 1 sau 2 copii până în 12 ani achită un loc în cameră dublă
Facilități copii cu 2 adulți:
- 1 copil până în 12 ani achită 50% dintr - un loc în cameră dublă cu un pat suplimentar
- al doilea copil până în 12 ani achită 50% servicii de masă acolo unde sunt obligatorii.

BĂILE OLĂNEȘTI, județul Vâlcea

PENSIUNEA MARIA

tel Stogu. Turiştii trebuie să prezinte la
hotel dovadă de asigurat (adeverinţă de
la locul de muncă sau cupon de pensie)
și bilet de trimitere tip pentru servicii
medicale în sistemul asigurărilor so-

ciale de sănătate, cardul de sănătate
activat. În caz contrar, serviciile de tratament vor fi încasate la tarif maxim, iar
turistul va fi obligat să achite diferenţa.

Odihnă
Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
PERIOADA

TIP CAMERĂ

Cazare

Cazare + mic dejun

05 Ian - 10 Iun
16 Sep - 22 Dec

Dublă
Single
Dublă
Single

28,00
44,80
-

67,20
94,08

11 Iun - 15 Sep

Adresă: Băile Olăneşti, Str. Forestierilor,
Nr,12. Pensiunea MARIA este situată la
intrarea în staţiune pe varianta ce duce
la Popasul Turistic Comanca.
Dotări camere: TV, baie cu duș.
Număr total camere: 11. Duble: 11
din care 7 camere cu baie proprie și 4

camere grupate câte două la aceeaşi
baie.
Servicii masă: se acordă în restaurantul Hotelului Stogu.
Fitness/Wellness/Sport: baza tratament în apropriere.
Tratament: Tratamentul se face la Ho-

Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare. Taxele hoteliere se achită la recepţie.
Servicii masă sub formă de meniu fix sau bonuri valorice. Serviciile de masă se asigură
în cadrul restaurantului Hotelului Stogu:
- mic dejun 22,00 Lei/zi/persoană - obligatoriu în perioada 11 Iun - 15 Sep
- prânz 27,50 Lei/zi/persoană
- cina 27,50 Lei/zi/persoană
Tratament de Luni până Vineri și include consultaţie medicală, doua proceduri medicale/
zi și crenoterapie: 33,00 Lei/zi/persoană. Tratamentul se efectuează la H. Stogu.
Turiştii trebuie să prezinte bilet de trimitere de la medicul de familie sau specialist, cardul
de sănătate și adeverinţa de venit/cupon de pensie.
Facilități copii cu 1 adult:
- 1 sau 2 copii până în 12 ani achită un loc în cameră dublă
Facilități copii cu 2 adulți:
- 1 copil până în 12 ani achită 50% dintr - un loc în cameră dublă cu un pat suplimentar
- al doilea copil până în 12 ani achită 50% servicii de masă acolo unde sunt obligatorii.
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Tratament la Olăneşti – Înscrieri timpurii 01,05
Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)

BALNEO MONTAN & DELTA DUNĂRII 2018

***

CĂLIMĂNEȘTI - CĂCIULATA, județul Vâlcea

COMPLEX BALNEAR COZIA
Corp Căciulata, Corp Cozia, Corp Oltul

Complexul balnear Cozia este situat în centrul staţiunii. Adresă:
Călimănești-Căciulata, str. Calea lui
Traian nr. 790, cod 245600, jud. Vâlcea.
Și - a pregătit personalul la cele mai
înalte standarde pentru a vă sta la
dispoziţie și a vă satisface toate cerinţele. Toate acestea îmbinate vă
descriu doar calitatea și profesionalismul ridicat la cea mai înaltă treaptă
a celor ce vor face că vacanţa dumneavoastră să fie de neuitat.
Dotări generale: restaurante, parcare proprie cu plata, acces persoane cu dizabilităţi, internet, păstrare
obiecte de valoare, lift, salon cosmetică, punct farmaceutic, cabinet medical, bar de zi, schimb valutar. Săli
de conferinţă: videoproiector, ecran
de proiecţie, flipchart, instalaţie de
sonorizare, internet wireless.
Dotări camere: TV, minibar, baie cu
duș, balcon, internet, uscător de păr,
telefon.
Duble: cu două paturi și cu pat dublu. Apartamente: apartamentul este
compus din living și dormitor. Cozia
Aqua Park, oferă de acum staţiunii, un
caracter permanent, fiind deschis tot
timpul anului. Bazinele sunt umplute
cu apă termală, la o temperatură de
aproximativ 37 grade C. Parcul acvatic dispune de: 11 bazine interioare și
exterioare, incinta încălzită, 8 toboga-
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ne exterioare și 2 interioare, 1400 de
şezlonguri. Restaurant cu autoservire. Facilități: piscine interioare și exterioare dotate cu tobogane, instalaţii
moderne de hidroterapie, jeturi de
apă, jacuzzi, saună. Accesul se face
contra cost și se achită direct la recepţia hotelului. Program: Zilnic 09:
00 - 22: 00.
Servicii: spălătorie, curăţătorie.
Servicii masă: se acordă în unitatea
categoria 3 stele, în sistem fișă cont.
Fitness/Wellness/Sport: piscină în
aer liber, piscină acoperită, piscină
cu apă termală, bază tratament, sală
fitness, masaj, tenis de masă, teren
de sport.
Tratament: serviciu de masaj, afecţiuni ale tubului digestiv, hepato - biliare, renale, ale căilor urinare, metabolice și de nutriţie, reumatismale
inflamatorii, neurologice periferice,
respiratorii și boli asociate. Turiştii
trebuie să prezinte la hotel dovadă
de asigurat (adeverinţă de la locul de
muncă sau cupon de pensie) și obligatoriu bilet de trimitere tip pentru
servicii medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate de la medicul de familie sau medic specialist,
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: biliard.
Atracţii turistice: Mănăstirea Cozia,

Mănăstirea Ostrov, Ruinele Castrului
roman Arutela.

ODIHNĂ
Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
PERIOADA

TIP CAMERĂ

Cazare + masă fișă
cont
minim 2 nopți

05 Ian - 31 Mar

Dublă
Single

108,10
141,22

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
REPARTIZAREA CAMERELOR ÎN CELE 3 CORPURI ALE COMPLEXULUI SE VA FACE LA
RECEPŢIE
Servicii incluse: cazare, masa fișă cont.
Valoarea serviciilor de masă incluse: 45,00 Lei/zi/adult și 22,50 Lei/zi/ copil sub 14 ani
OPŢIONAL 25,88 Lei/zi/copil sub 7 ani
Facilități copii cu 2 adulți:
- 0 - 7 ani gratuit fără pat suplimentar, fără masă sau opţional achită 50% din tariful
pentru adulți și beneficiază de pat suplimentar sau achită 50% din valoarea serviciilor
de masă
- 1 copil 7 - 14 ani achită 50% din tariful pentru adulți și beneficiază de pat suplimentar
și servicii de masă și al doilea copil 7 - 14 ani achită 50% din valoarea serviciilor de masă
pentru adulți
- 1 copil 0 - 7 ani gratuit fără pat suplimentar, fără masă sau opţional achită 50% din valoarea serviciilor de masă pentru adulți și al doilea copil 7 - 14 ani achită 50% din tariful
de cazare pentru adulți şi beneficiază de pat suplimentar și 50% din valoarea serviciilor
de masă
Facilități copii cu 1 adult:
- 0 - 7 ani – gratuit în camera single fără masă sau opţional achită 50% din valoarea
serviciilor de masă pentru adulți
- 1 copil 7 - 14 ani – achită 100% traiful de cazare pentru adulți și 50% din valoarea
serviciilor de masă
- 2 copii 7 - 14 ani - primul copil achită 100% traiful de cazare pentru adulți și fiecare
copil achită 50% din valoarea serviciilor de masă
- 1 copil 0 - 7 ani gratuit fără pat suplimentar, fără masă sau opţional achită 50% din
valoarea serviciilor de masă pentru adulți și al doilea copil 7 - 14 ani achită 100% traiful
de cazare pentru adulți și 50% din valoarea serviciilor de masă

Preţuri recomandate în Lei/pachet/persoană (adult în cameră)
Cazare + masă fișă cont + TRATAMENT
PERIOADA

05 Ian - 31 Mar

Pachet 6 Pachet 9 Pachet 12 Pachet 16
TIP
nopți
nopți
nopți
nopți
CAMERĂ
Intrare
Intrare
Intrare
Intrare
Duminica Duminica Duminica Duminica
Dublă
Single

632,50
822,94

933,80
1213,25

1237,40
1601,72

1619,20
2093,92

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
REPARTIZAREA CAMERELOR ÎN CELE 3 CORPURI ALE COMPLEXULUI SE VA FACE LA
RECEPŢIE
Servicii incluse: cazare, masă fișă cont și 5, 7, 10, 12 zile tratament
Servicii masă fișă cont: 38,00 Lei/zi/adult și 22,50 Lei/zi/copil 7 - 14 ani. OPŢIONAL
25,88 Lei/zi/copil sub 7 ani
TRATAMENT DE LUNI PÂNĂ VINERI (3 proceduri de tratament/zi+cura de ape)
Turiştii trebuie să prezinte la hotel dovadă de asigurat (adeverinţă de la locul de muncă
sau cupon de pensie) și bilet de trimitere tip pentru servicii medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate și a cardului de sănătate activat În caz contrar, serviciile de
tratament vor fi încasate la tarif maxim iar turistul va fi obligat să achite diferenţa.

***

Facilități copii cu 2 adulți:
- 0 - 7 ani gratuit fără pat suplimentar, fără masă sau opţional achită 50% din tariful de
cazare de la ODIHNĂ pentru adulți şi beneficiază de pat suplimentar sau achită 50% din
valoarea serviciilor de masă de la ODIHNĂ pentru adulți
- 1 copil 7 - 14 ani achită 50% din tariful de cazare de la ODIHNĂ pentru adulți şi beneficiază de pat suplimentar și 50% din valoarea serviciilor de masă de la ODIHNĂ pentru
adulți și al doilea copil 7 - 14 ani achită 50% din valoarea serviciilor de masă de la ODIHNĂ pentru adulți
- 1 copil 0 - 7 ani gratuit fără pat suplimentar, fără masă sau opţional achită 50% din
valoarea serviciilor de masă din tarifele de ODIHNĂ pentru adulți și al doilea copil 7 - 14
ani achită 50% din tariful de cazare de la ODIHNĂ pentru adulți şi beneficiază de pat
suplimentar și 50% din valoarea serviciilor de masă de la ODIHNĂ pentru adulți
Facilități copii cu 1 adult:
- 0 - 7 ani – gratuit în camera single fără masă sau opţional achită 50% din valoarea
serviciilor de masă din tarifele de ODIHNĂ pentru adulți
- 1 copil 7 - 14 ani – achită 100% traiful de cazare de la ODIHNĂ pentru adulți și 50% din
valoarea serviciilor de masă de la ODIHNĂ pentru adulți
- 2 copii 7 - 14 ani - primul copil achită 100% traiful de cazare de la ODIHNĂ pentru adulți
și fiecare copil achită 50% din valoarea serviciilor de masă de la ODIHNĂ pentru adulți
- 1 copil 0 - 7 ani gratuit fără pat suplimentar, fără masă sau opţional achită 50% din valoarea serviciilor de masă din tarifele de ODIHNĂ pentru adulți și al doilea copil 7 - 14 ani
achită 100% traiful de cazare de la ODIHNĂ pentru adulți și 50% din valoarea serviciilor
de masă de la ODIHNĂ pentru adulți

CĂLIMĂNEȘTI - CĂCIULATA, județul Vâlcea

HOTEL CENTRAL

inflamatorii, neurologice periferice,
respiratorii și boli asociate. Turiştii trebuie să prezinte la hotel dovadă de asigurat (adeverinţă de la locul de muncă
sau cupon de pensie) și obligatoriu bilet de trimitere tip pentru servicii medicale în sistemul asigurărilor sociale de
sănătate de la medicul de familie sau
medic specialist, 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.
Atracţii turistice: Mănăstirea Cozia
(ctitorită în 1387 de către Mircea cel
Bătrân, Domnitorul Ţării Româneşti),
cel mai vechi și mai important monument de arhitectură și artă medievală
din ţara Românească Mănăstirea
Ostrov, (ctitorită în 1500 de Neagoe
Basarab), Ruinele Castrului roman
Arutela.

ODIHNĂ
Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)

Adresă: Călimănești-Căciulata, str. Calea lui Traian nr. 403, cod 245600, jud.
Vâlcea. Hotelul Central este construit
între anii 1907 - 1911, în stil baroc.
Dotări generale: restaurant, parcare
proprie, internet, păstrare obiecte de
valoare, lift, cabinet medical, bar de zi,
terasă, bibliotecă, acceptarea de cărţi
de credit. Săli de conferinţă: 1. Dotări:
videoproiector, ecran de proiecţie,
flipchart, instalaţie de sonorizare, internet wireless.
Dotări camere: TV, frigider, baie cu
duș, uscător de păr. Piscine Hotel Cen-

tral – piscine interioare și exterioare
cu apă termală, modernizate.
Facilităţi: Piscină dotată cu tobogane,
instalaţii moderne de hidroterapie, jeturi de apă, jacuzzi şi saună. Divertisment: în sezon program de animație la
piscină (aquagym, aquazumba, jocuri
și activități pentru copii), concursuri
de volei. Program: Luni – Vineri: 12:
00 – 21: 00; Sâmbăta – Duminica: 09:
00 - 21: 00.
Servicii masă: se acordă în unitatea
restaurant Central, categoria 3 stele,
în sistem fișă cont
Fitness/Wellness/Sport: piscină în
aer liber, piscină acoperită cu apă termală, baza tratament.
Tratament: bază de tratament proprie,
afecţiuni ale tubului digestiv, hepato biliare, renale, ale căilor urinare, metabolice și de nutriţie, reumatismale

Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

PERIOADA

TIP CAMERĂ

Cazare + masă fișă
cont
minim 2 nopți

05 Ian - 31 Mar

Dublă
Single

104,65
135,70

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare, masa fișă cont.
Valoarea serviciilor de masă incluse: 45,00 Lei/zi/adult și 22,50 Lei/zi/ copil sub 14 ani
OPŢIONAL 25,88 Lei/zi/copil sub 7 ani
Facilități copii cu 2 adulți:
- 0 - 7 ani gratuit fără pat suplimentar, fără masă sau opţional achită 50% din tariful
pentru adulți și beneficiază de pat suplimentar sau achită 50% din valoarea serviciilor
de masă
- 1 copil 7 - 14 ani achită 50% din tariful pentru adulți și beneficiază de pat suplimentar
și servicii de masă și al doilea copil 7 - 14 ani achită 50% din valoarea serviciilor de masă
pentru adulți
- 1 copil 0 - 7 ani gratuit fără pat suplimentar, fără masă sau opţional achită 50% din valoarea serviciilor de masă pentru adulți și al doilea copil 7 - 14 ani achită 50% din tariful
de cazare pentru adulți şi beneficiază de pat suplimentar și 50% din valoarea serviciilor
de masă.
Facilități copii cu 1 adult:
- 0 - 7 ani – gratuit în camera single fără masă sau opţional achită 50% din valoarea
serviciilor de masă pentru adulți
- 1 copil 7 - 14 ani – achită 100% traiful de cazare pentru adulți și 50% din valoarea
serviciilor de masă
- 2 copii 7 - 14 ani - primul copil achită 100% traiful de cazare pentru adulți și fiecare
copil achită 50% din valoarea serviciilor de masă
- 1 copil 0 - 7 ani gratuit fără pat suplimentar, fără masă sau opţional achită 50% din
valoarea serviciilor de masă pentru adulți și al doilea copil 7 - 14 ani achită 100% traiful
de cazare pentru adulți și 50% din valoarea serviciilor de masă.
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TRATAMENT

BALNEO MONTAN & DELTA DUNĂRII 2018

TRATAMENT
Preţuri recomandate în Lei/pachet/persoană (adult în cameră)
PERIOADA
14 Ian - 31 Mar

Cazare + masă fișă cont + TRATAMENT
TIP
CAMERĂ Pachet 6 Pachet 9 Pachet 12 Pachet 16
nopți
nopți
nopți
nopți
Dublă
Single

604,90
778,80

892,40
1147,09

1182,20
1513,45

1545,60
1976,16

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare, masa fișă cont și 5, 7, 10, 12 zile tratament
Servicii masă fișă cont: 38,00 Lei/zi/adult și 22,50 Lei/zi/copil 7 - 14 ani. OPŢIONAL 25,88 Lei/
zi/copil sub 7 ani
TRATAMENT DE LUNI PÂNĂ VINERI (3 proceduri de tratament/zi+cura de ape)
Turiştii trebuie să prezinte la hotel dovadă de asigurat (adeverinţă de la locul de muncă sau
cupon de pensie) și bilet de trimitere tip pentru servicii medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate și a cardului de sănătate activat În caz contrar, serviciile de tratament vor fi
încasate la tarif maxim iar turistul va fi obligat să achite diferenţa.
Facilități copii cu 2 adulți:
- 0 - 7 ani gratuit fără pat suplimentar, fără masă sau opţional achită 50% din tariful de cazare

***

de la ODIHNĂ pentru adulți şi beneficiază de pat suplimentar sau achită 50% din valoarea
serviciilor de masă de la ODIHNĂ pentru adulți
- 1 copil 7 - 14 ani achită 50% din tariful de cazare de la ODIHNĂ pentru adulți şi beneficiază
de pat suplimentar și 50% din valoarea serviciilor de masă de la ODIHNĂ pentru adulți și al
doilea copil 7 - 14 ani achită 50% din valoarea serviciilor de masă de la ODIHNĂ pentru adulți
- 1 copil 0 - 7 ani gratuit fără pat suplimentar, fără masă sau opţional achită 50% din valoarea
serviciilor de masă din tarifele de ODIHNĂ pentru adulți și al doilea copil 7 - 14 ani achită 50%
din tariful de cazare de la ODIHNĂ pentru adulți şi beneficiază de pat suplimentar și 50% din
valoarea serviciilor de masă de la ODIHNĂ pentru adulți
Facilități copii cu 1 adult:
- 0 - 7 ani – gratuit în camera single fără masă sau opţional achită 50% din valoarea serviciilor
de masă din tarifele de ODIHNĂ pentru adulți
- 1 copil 7 - 14 ani – achită 100% traiful de cazare de la ODIHNĂ pentru adulți și 50% din
valoarea serviciilor de masă de la ODIHNĂ pentru adulți
- 2 copii 7 - 14 ani - primul copil achită 100% traiful de cazare de la ODIHNĂ pentru adulți și
fiecare copil achită 50% din valoarea serviciilor de masă de la ODIHNĂ pentru adulți
- 1 copil 0 - 7 ani gratuit fără pat suplimentar, fără masă sau opţional achită 50% din valoarea
serviciilor de masă din tarifele de ODIHNĂ pentru adulți și al doilea copil 7 - 14 ani achită
100% traiful de cazare de la ODIHNĂ pentru adulți și 50% din valoarea serviciilor de masă de
la ODIHNĂ pentru adulți.

CĂLIMĂNEȘTI - CĂCIULATA, județul Vâlcea

HOTEL DOMNIŢEI

Fitness/Wellness/Sport: piscină în aer
liber, piscină acoperită.
Atracţii turistice: Mănăstirea Cozia,

Amplasat în Călimăneşti-Căciulata
Hotel Domniţei 3* are o capacitate de
30 de locuri (15 camere twin). Adresă:
Calea Lui Traian, Nr. 477, Călimăneşti
-Căciulata, Jud. Vâlcea. Complexul
oferă turiştilor următoarele facilități:
sală de conferinţe, piscină exterioară/
piscină interioară cu apă caldă, tenis de
masă, spaţiu de joacă pentru copii interior - exterior, mic dejun, seif la recepţie,
fax, plată prin card, parcare iluminată.
Check-in-ul se efectuează după ora 14:
00, iar check-out-ul până cel târziu la
ora 12: 00. Nu se acceptă animale de
companie. Fumatul interzis.
Dotări generale: restaurant, parcare
proprie, loc de joacă pentru copii, internet, tenis de masă, spaţiu de joacă

pentru copii interior - exterior, seif la
recepţie, fax, plată prin card, parcare
iluminată. Săli de conferinţă: 1.
Dotări camere: TV, minibar, baie cu duș,
uscător de păr.
Număr total camere: 15. Duble: 15
camere duble twin. Dotări: grup sanitar
propriu, uscător de păr, televizor LED,
minibar, internet, sistem încălzire.
Servicii gratuite: acces la piscina interioară și exterioară, parcare auto, loc de
joacă pentru copii, informaţii turistice,
rezervări la mijloace de transport, distribuţie corespondenţă și mesaje.
Servicii contra cost: telefon, internet,
fax.
Servicii masă: se acordă în restaurantul propriu, în regim a-la-carte.

Mănăstirea Ostrov, Ruinele Castrului
roman Arutela.

Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
PERIOADA
TIP CAMERĂ
Cazare + mic dejun
Single
138,60
03 Ian - 26 Apr
20 Sep - 20 Dec
Dublă
94,05
Single
148,50
27 Apr - 31 Mai
Dublă
99,00
Single
168,30
01 Iun - 28 Iun
06 Sep - 19 Sep
Dublă
103,95
Single
188,10
29 Iun - 05 Sep
Dublă
118,80
Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare cu mic dejun și acces la piscină.
Servicii opţionale: prânz sau cină 55,00 Lei/zi/adult și copil peste 6 ani și 27,50 Lei/zi/copil
0 - 6 ani
Facilități copii cu 1 adult:
- 1 sau 2 copii 0 - 6 ani – tarif cameră dublă
- 1 copil 6 - 14 ani – tarif cameră dublă
- 2 copii 6 - 14 ani – tarif cameră dublă cu pat suplimentar
- 1 copil 14 - 18 ani – tarif cameră dublă
Facilități copii cu 2 adulți:
- 1 sau 2 copii 0 - 6 ani au gratuitate la cazare cu mic dejun și acces piscina, fără pat suplimentar; opţional pat suplimentar 44,00 Lei/zi
- 1 copil 6 - 14 ani achită 44,00 Lei/zi pentru pat suplimentar cu mic dejun și acces la piscină;
- 2 copii 6 - 14 ani vor fi taxaţi ca adulți și cazarea se face în 2 camere duble
- peste 14 ani este considerat adult

Preţuri recomandate în Lei/pachet/persoană (adult în cameră)
PERIOADA
03 Ian - 26 Apr
20 Sep - 20 Dec
27 Apr - 31 Mai
01 Iun - 28 Iun
29 Iun - 05 Sep
06 Sep - 19 Sep
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Cazare + mic dejun
TIP
CAMERĂ Pachet 3 nopți Pachet 5 nopți Pachet 7 nopți
Single
404,80
657,80
900,68
Dublă
273,24
447,81
612,26
Single
435,16
708,40
971,52
Dublă
288,42
470,58
645,15
Single
799,48
1092,96
Dublă
495,88
678,04
Single
895,62
1224,52
Dublă
566,72
774,18
Single
490,82
799,48
1092,96
Dublă
303,60
495,88
678,04

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare cu mic dejun și acces la piscină.
Servicii opţionale: prânz sau cină 55,00 Lei/zi/adult și copil peste 6 ani și 27,50 Lei/zi/copil
0 - 6 ani
Facilități copii cu 1 adult:
- 1 sau 2 copii 0 - 6 ani – tarif cameră dublă
- 1 copil 6 - 14 ani – tarif cameră dublă
- 2 copii 6 - 14 ani – tarif cameră dublă cu pat suplimentar
- 1 copil 14 - 18 ani – tarif cameră dublă
Facilități copii cu 2 adulți:
- 1 sau 2 copii 0 - 6 ani au gratuitate la cazare cu mic dejun și acces piscina, fără pat suplimentar; opţional pat suplimentar 44,00 Lei/zi
- 1 copil 6 - 14 ani achită 44,00 Lei/zi pentru pat suplimentar cu mic dejun și acces la piscină;
- 2 copii 6 - 14 ani vor fi taxaţi ca adulți și cazarea se face în 2 camere duble
- peste 14 ani este considerat adult.

CĂLIMĂNEȘTI - CĂCIULATA, județul Vâlcea

HOTEL ORIZONT COZIA

turile din judeţul Vâlcea, Muzeul de
icoane vechi din incinta Mănăstirii
Cozia, Vestigiile romane (castrul Aru-

tela, Masa lui Traian), Parcul Naţional
Cozia, Fântâna lui Cuza, Peşterile călugărilor aparţinând Mănăstirii Turnu.

Tratament – cu bilet trimitere – intrare Duminică
Preţuri recomandate în Lei/pachet/persoană (adult în cameră)
PERIOADA

TIP CAMERĂ

Dublă fără balcon
în regim single
Dublă cu balcon
08 Ian - 15 Iun
în regim single
09 Sep - 20 Dec
Dublă fără balcon
Dublă cu balcon
Apartament

Hotelul este situat în centrul staţiunii.
Adresă: Călimănești-Căciulata, str.
Calea lui Traian nr. 495, cod 245600,
jud. Vâlcea.
Prin modul în care este amenajat și
dotat precum și prin amplasament,
hotelul oferă condiţii optime pentru:
grupuri organizate, turism de afaceri (team - building - uri, întâlniri de
afaceri, congrese, expoziţii), turism
balnear (tratamente, aerosoli, ape
termale).
Dotări generale: restaurant Orizont
și Salon Roşu, parcare proprie păzită,
acces persoane cu dizabilităţi, păstrare 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
protecţie, flip - chart, scanner, sistem
audio, computer și telefon linie internaţională, fax, copiator, imprimantă,
televizor color, DVD, aer condiţionat și
linie telefonică cu acces Internet.
Dotări camere: TV, minibar, baie cu
duș, balcon, internet, uscător de păr,
telefon, sistem avertizare incendiu,
acces în camera pe bază de card
magnetic.
Număr total camere: 48. Duble: 44
dintre care 12 camere cu două paturi
și 32 camere cu pat dublu. Opţional
aer condiţionat contra cost. Apartamente: 4, apartamentul este compus
din living și dormitor. Este interzis

accesul cu animale de companie în
incinta hotelului.
Servicii masă: se asigură în unitatea
restaurant Orizont 3* în sistem bonuri
valorice.
Fitness/Wellness/Sport: baza tratament, 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 kinetoterapie;
instalaţii pentru hidroterapie: afuziuni, băi de plante, băi cu bioxid de
carbon, dus scoţian, duș subacval,
băi parţiale sau totale, băi galvanice,
dus - masaj; împachetări cu parafină; inhaloterapie (inhalaţii); instalaţii
pentru aerosoloterapie; instalaţii pentru electroterapie; sala de gimnastică
medicală; saună; ştrand termal cu
apă sulfuroasă, în aer liber, pentru
afecţiuni reumatismale; laboratoare
pentru teste funcţionale; cabinete
medicale pentru diverse acţiuni.
Turiştii trebuie să prezinte la hotel
dovadă de asigurat (adeverinţă de la
locul de muncă sau cupon de pensie)
și 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.
Distracţie: salon club.
Atracţii turistice: Manăstirile și schi-

Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

Cazare + alte
servicii
Pachet 5 nopți

Cazare + alte
servicii
Pachet 12 nopți

981,64

2256,76

1022,12

2353,91

799,48
839,96
1042,36

1819,58
1916,73
2402,49

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse:
Pachet 5 nopți: 5 nopți cazare, masa fișă cont în valoare de 200 Lei/adult și copil peste
14 ani, respectiv 125 Lei/copil sub 14 ani (masa se va consuma a la carte, fără băuturi
alcoolice și non - alcoolice), intrarea cu cina, eliberare după micul dejun, consultaţie
de specialitate acordată de medic specialist de reabilitare medicală, tratament 5 zile
(de Luni până Vineri) cu 4 proceduri/zi și cura de ape minerale conform recomandărilor
medicale: electroterapie (curenţi interferenţiali, curenţi diadinamici, curenţi tens, curenţi
trabert), magnetoterapie, unde scurte, ultrasunete, kinetoterapie individuală, aplicaţii
parafina, aerosoli cu apa sulfuroasă, băi galvanice (patru celulare), laser – terapie, băi
termale, masaj medical, hidrokinetoterapie. Pachetele de tratament sunt valabile doar
pentru persoanele care prezintă OBLIGATORIU cardul de sănătate și 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, fântâna de gheaţă, duș emoţional, salina, jacuzzi, piscină cu apă dulce,
bazin cu apă sărată), parcare auto, internet prin cablu sau WI-FI.
Check-in: Duminică, după ora 14,00
Check - out Vineri până în ora 12,00
Pachet 12 nopți: 12 nopți cazare, masa fișă cont în valoare de 480 Lei/adult și copil peste
14 ani, respectiv 300 Lei/coil sub 14 ani (masa se va consuma a la carte, fără băuturi
alcoolice și non - alcoolice), intrarea cu cina, eliberare după micul dejun, consultaţie
de specialitate acordată de medic specialist de reabilitare medicală, tratament 10 zile
(de Luni până Vineri) cu 4 proceduri/zi și cura de ape minerale conform recomandărilor
medicale: electroterapie (curenţi interferenţiali, curenţi diadinamici, curenţi tens, curenţi
trabert), magnetoterapie, unde scurte, ultrasunete, kinetoterapie individuală, aplicaţii
parafina, aerosoli cu apa sulfuroasă, băi galvanice (patru celulare), laser – terapie, băi
termale, masaj medical, hidrokinetoterapie. Pachetele de tratament sunt valabile doar
pentru persoanele care prezintă OBLIGATORIU cardul de sănătate și 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, fântâna de gheaţă, duș emoţional, salina, jacuzzi, piscină cu apă dulce,
bazin cu apă sărată), parcare auto, internet prin cablu sau WI-FI.
Check-in: Duminică, după ora 14,00
Check - out Vineri până în ora 12,00
Facilități copii cu 2 adulți:
- primul copil 0 - 6 ani gratuitate la cazare, acces spa și mic dejun (fără pat suplimentar)
și achită supliment masa 25,30 Lei/zi. Opţional pat suplimentar 29,70 Lei/zi. Al doilea
copil achită obligatoriu pat suplimentar 29,70 Lei/zi și supliment masa 25,30 Lei/zi
- primul copil 6 - 14 ani achită 40,48 Lei/zi pentru mic dejun și acces Spa, fără pat
suplimentar în cameră dublă și achită supliment masa 25,30 Lei/zi. Dacă se doreşte
pat suplimentar cu mic dejun și acces Spa se achită 70,84 Lei/zi în cameră dublă sau în
apartament. Al doilea copil achită obligatoriu pat suplimentar cu mic dejun și acces Spa
se achită 70,84 Lei/zi în cameră dublă sau în apartament și supliment masa 25,30 Lei/zi
- peste 14 ani sunt consideraţi adulți
- În apartamente se pot caza maxim 3 adulți - al 3 - lea adult achită 1 loc în dublă fără
balcon - sau 2 adulți și 2 copii de maxim 14 ani.

135

BALNEO MONTAN & DELTA DUNĂRII 2018

***

BALNEO MONTAN & DELTA DUNĂRII 2018

Tratament – fără bilet trimitere

Odihnă

Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)

Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
Cazare + mic Cazare + mic
PERIOADA
TIP CAMERĂ
dejun
dejun
1 - 2 nopți
minim 3 nopți
Dublă fără balcon în
158,40
143,55
regim single
Dublă cu balcon în
178,20
163,35
regim single
08 Ian - 31 Mai
Dublă fără balcon
102,96
94,05
Dublă cu balcon
112,86
103,95
Apartament
143,55
136,13
Dublă fără balcon în
178,20
regim single
Dublă cu balcon în
198,00
01 Iun - 30 Iun
regim single
01 Oct - 20 Dec
Dublă fără balcon
112,86
Dublă cu balcon
122,76
Apartament
158,40
Dublă fără balcon în
198,00
regim single
Dublă cu balcon în
217,80
regim single
01 Iul - 18 Aug
Dublă fără balcon
132,66
Dublă cu balcon
142,56
Apartament
178,20
Dublă fără balcon în
188,10
regim single
Dublă cu balcon în
207,90
regim single
19 Aug - 30 Sep
Dublă fără balcon
122,76
Dublă cu balcon
132,66
Apartament
168,30

PERIOADA

TIP CAMERĂ

Dublă fără
balcon în regim
single
Dublă cu
balcon în regim
single
08 Ian - 31 Mai
Dublă fără
balcon
Dublă cu
balcon
Apartament

Cazare
Cazare +
Cazare +
+ mic
pensiune
demipensiune
dejun +
completă
+ tratament
tratament
+tratament
187,22

227,70

258,06

207,46

247,94

278,63

136,62

177,10

207,46

146,74

187,22

217,58

179,63

220,11

250,47

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare cu mic dejun bufet suedez/cazare cu demipensiune fișă cont 40
Lei/adult și copil peste 14 ani respectiv 20 Lei/zi/copil sub 14 ani/cazare cu pensiune
completă fișă cont 70 Lei/zi/adult și copil peste 14 ani, respectiv 35 Lei/zi/copil sub 14
ani (masa se va consuma a la carte, fără băuturi alcoolice și non - alcoolice), consultaţie de specialitate acordată de medic specialist de reabilitare medicală, tratament de
Luni până Vineri cu 4 proceduri/zi (procedurile pentru zilele de Sâmbătă și Duminica
se recuperează în cursul săptămânii) și cura de ape minerale conform recomandărilor
medicale: electroterapie (curenţi interferenţiali, curenţi diadinamici, curenţi tens, curenţi
trabert), magnetoterapie, unde scurte, ultrasunete, kinetoterapie individuală, aplicaţii
parafina, aerosoli cu apă sulfuroasă, băi galvanice (patru celulare), laser – terapie, băi
termale, masaj medical, hidrokinetoterapie. Acces la CENTRU WELNESS & SPA (saună
finlandeză, baie turcească, fântâna de gheaţă, duș emoţional, salină, jacuzzi, piscină cu
apă dulce, bazin cu apă sărată), parcare auto, internet prin cablu sau WI-FI.
Check-in după ora 14,00
Check - out până în ora 12,00
Facilități copii cu 2 adulți:
- primul copil 0 - 6 ani gratuitate la cazare, acces spa și mic dejun (fără pat suplimentar)
și achită supliment masă: demipensiune 20,24 Lei/zi sau pensiune completă 35,42 Lei/
zi. Opţional pat suplimentar 30,36 Lei/zi. Al doilea copil achită obligatoriu pat suplimentar 30,36 Lei/zi și supliment masă: demipensiune 20,24 Lei/zi sau pensiune completă
35,42 Lei/zi.
- primul copil 6 - 14 ani achită 40,48 Lei/zi pentru mic dejun și acces Spa, fără pat suplimentar în cameră dublă și achită supliment masă: demipensiune 20,24 Lei/zi sau pensiune completă 35,42 Lei/zi. Dacă se doreşte pat suplimentar cu mic dejun și acces Spa se
achită 70,84 Lei/zi în cameră dublă sau în apartament. Al doilea copil achită obligatoriu
pat suplimentar cu mic dejun și acces Spa 70,84 Lei/zi în cameră dublă sau în apartament și supliment masă: demipensiune 20,24 Lei/zi sau pensiune completă 35,42 Lei/zi.
- peste 14 ani sunt consideraţi adulți
- În apartamente se pot caza maxim 3 adulți - al 3 - lea adult achită 1 loc în dublă fără
balcon - sau 2 adulți și 2 copii de maxim 14 ani.

136

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare cu mic dejun bufet suedez, acces gratuit SPA, parcare, acces
internet prin cablu sau wifi, acces nelimitat la salonul Prichindel pentru copii cu vârsta
mai mică de 6 ani. Program de funcţionare SPA 09,00 - 21,00. Check-in după ora 14,00;
check-out până în ora 12,00.
Servicii opţionale: supliment demipensiune 40,00 Lei/zi/adult și copil peste 14 ani și
20,00 Lei/zi copil sub 14 ani, supliment pensiune completă 70,00 Lei/zi/adult și copil
peste 14 ani și 35,00 Lei/zi/copil sub 14 ani
Facilități copii cu 2 adulți:
- primul copil 0 - 6 ani gratuitate la cazare, acces spa și mic dejun (fără pat suplimentar),
opţional pat suplimentar 29,70 Lei/zi. Al doilea copil achită obligatoriu pat suplimentar
29,70 Lei/zi.
- primul copil 6 - 14 ani achită 39,60 Lei/zi pentru mic dejun și acces Spa, fără pat suplimentar în cameră dublă. Dacă se doreşte pat suplimentar cu mic dejun și acces Spa se
achită 69,30 Lei/zi în cameră dublă sau în apartament. Al doilea copil achită obligatoriu
pat suplimentar cu mic dejun și acces Spa se achită 69,30 Lei/zi în cameră dublă sau
în apartament.
- peste 14 ani sunt consideraţi adulți
- În apartamente se pot caza maxim 3 adulți - al 3 - lea adult achită 1 loc în dublă fără
balcon - sau 2 adulți și 2 copii de maxim 14 ani.

CĂLIMĂNEȘTI - CĂCIULATA, județul Vâlcea

HOTEL TRAIAN

Hotelul este situat în centrul staţiunii.
Adresă: Călimănești-Căciulata, str.
Calea lui Traian nr. 559, cod 245601,
jud. Vâlcea.
Dotări generale: restaurant, parcare
proprie, acces persoane cu dizabilităţi. Săli de conferinţă: 1.
Dotări camere: TV, frigider, baie cu
duș, balcon (numai la o parte din camere).
Număr total camere: 254. Duble:
244. Apartamente: 10 apartamentul
este compus din living și dormitor.
Servicii masă: restaurantul Traian
(categoria I) unde masa se serveşte
în sistem meniu fix sau fișă cont. Se
pot organiza mese festive, simpozioane, cantonamente.

Fitness/Wellness/Sport: piscină cu
apă termală bazin, SPA (saună), masaj, bază tratament.
Tratament: balneoterapie cu ape minerale în baza de tratament a Hotelului Traian. Aceasta are o suprafaţă
de 1100 mp și poate asigura 1830
proceduri de tratament zilnic. Sunt
tratate afecţiunile tubului digestiv,
hepato-biliare, renale, reumatismale,
respiratorii și asociate (dermatologice, ginecologice, astenie, boli
profesionale). Toate procedurile de
tratament folosesc factori de mediu
favorabili: ape minerale, sulfuroase,
cloruroase, bromurate, sodice, calcice, magnezice și bioclimatul sedativ.
Baza de tratament dispune de spaţii

Oferta Balneară
Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)

PERIOADA

TIP CAMERĂ

02 Feb - 31 Mai

Dublă
Dublă în regim
single
Apartament

Cazare +
pensiune
completă
minim 3 nopți

Cazare +
pensiune
completă +
tratament
minim 5 nopți

96,90

108,30

124,26

35,66

119,70

131,10

Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

amenajate, instalaţii și aparatură medicală pentru asigurarea următoarelor tratamente și proceduri: balneaţie
cu ape minerale, hidroterapie, kinetoterapie, masoterapie, electroterapie,
terapie respiratorie, buvete. Tratamentele se efectuează sub supravegherea personalului medical. Turiştii
trebuie să prezinte la hotel dovadă

de asigurat (adeverinţă de la locul de
muncă sau cupon de pensie) și 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.

Oferta Balneară
Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
PERIOADA

TIP CAMERĂ

Cazare + pensiune completă +
tratament
minim 6 nopți
Intrare Duminica

02 Feb - 31 Mai

Dublă 2*
Dublă 3*

91,20
102,60

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare cu pensiune completă meniu fix (45,00 Lei/zi/persoană - Restaurant Dietetic Traian), tratament - 3 proceduri/zi + cură de ape minerale pe baza recomandării medicului de familie. Tratamentul de efectuează de Luni până Vineri, iar procedurile pentru zilele de Sâmbătă și Duminica se recuperează în cursul săptămânii. Pentru
efectuarea tratamentului turiştii trebuie să prezinte biletul de trimitere de la medicul de
familie sau cel specialist pentru staţiunea Căciulata, cardul de sănătate sau adeverinţa
de salariat cu menţiunea că unitatea a achitat fondul de sănătate, cupon de pensie sau
alt document care să ateste calitatea de asigurat.
Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare, pensiune completă meniu fix la Restaurant Dietetic Traian
(45,00 Lei/zi/adult).
Servicii opţionale: tratament 2 proceduri/zi/persoană: 11,40 Lei/zi/persoană. Tratamentul de efectuează de Luni până Vineri, iar procedurile pentru zilele de Sâmbătă și
Duminica se recuperează în cursul săptămânii.
Turiştii trebuie să prezinte la hotel dovadă 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, card de sănătate activat. În caz contrar, serviciile de tratament
vor fi încasate la tarif maxim iar turistul va fi obligat să achite diferenţa.
Facilități copii:
- 0 - 7 ani beneficiază de gratuitate la cazare fără pat pliant și achită masa 34,20 Lei/zi.
Opţional pat pliant 22,80 Lei/zi.
- 7 - 14 ani achită pat pliant 22,80 Lei/zi și masa 34,20 Lei/zi.
- Peste 14 ani este considerat adult
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CĂLIMĂNEȘTI - CĂCIULATA, județul Vâlcea

****

PENSIUNEA DOMNIȚEI

Servicii gratuite: acces la piscină,
parcare auto, informaţii turistice, rezervări la mijloace de transport, distribuţie corespondenţă și mesaje.
Servicii contra cost: telefon, internet,
fax.
Servicii masă: se acordă în restaurantul pensiunii.

Fitness/Wellness/Sport: piscină în
aer liber, loc de joacă pentru copii.
Atracţii turistice: Mănăstirea Cozia,
Mănăstirea Ostrov, Ruinele Castrului
roman Arutela.

Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
PERIOADA

TIP CAMERĂ

Cazare + mic dejun

03 Ian - 26 Apr
20 Sep - 20 Dec

Single
Dublă
Single
Dublă
Single
Dublă
Single
Dublă

118,80
79,20
128,70
84,15
148,50
89,10
168,30
103,95

27 Apr - 31 Mai
01 Iun - 28 Iun
06 Sep - 19 Sep
29 Iun - 05 Sep
Amplasată în Călimăneşti-Căciulata
Pensiunea Domniţei 4* vă oferă cazare în 9 camere duble twin într-o atmosferă caldă și intimă.
Adresă: Călimăneşti-Căciulata, str.
Calea lui Traian, nr. 475, jud. Vâlcea.
Complexul oferă turiştilor următoarele
facilități: sală de conferinţe, piscină
exterioară/piscină interioară cu apă
caldă, tenis de masă, spaţiu de joacă pentru copii interior - exterior, mic
dejun, seif la recepţie, fax, plată prin
card, parcare iluminată. Check-in-ul se
efectuează după ora 14: 00, iar check-

out-ul până cel târziu la ora 12: 00. Nu
se acceptă animale de companie. Fumatul interzis.
Dotări generale: restaurant, parcare proprie, loc de joacă pentru copii,
piscină interioară/exterioară. Săli de
conferinţă: 1.
Dotări camere: grup sanitar propriu,
uscător de păr, televizor LED, minibar,
internet, sistem încălzire.
Număr total camere: 9. Duble: 9 camere duble twin. Dotări: grup sanitar
propriu, uscător de păr, televizor LED,
minibar, internet, sistem încălzire.

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare cu mic dejun și acces la piscină.
Servicii opţionale: prânz sau cină 55,00 Lei/zi/adult și copil peste 6 ani și 27,50 Lei/zi/
copil 0 - 6 ani
Facilități copii cu 1 adult:
- 1 sau 2 copii 0 - 6 ani – tarif cameră dublă
- 1 copil 6 - 14 ani – tarif cameră dublă
- 2 copii 6 - 14 ani – tarif cameră dublă cu pat suplimentar
- 1 copil 14 - 18 ani – tarif cameră dublă
Facilități copii cu 2 adulți:
- 1 sau 2 copii 0 - 6 ani au gratuitate la cazare cu mic dejun și acces piscina, fără pat
suplimentar; opţional pat suplimentar 44,00 Lei/zi
- 1 copil 6 - 14 ani achită 44,00 Lei/zi pentru pat suplimentar cu mic dejun și acces la
piscină;
- 2 copii 6 - 14 ani vor fi taxaţi ca adulți și cazarea se face în 2 camere duble
- peste 14 ani este considerat adult.

Preţuri recomandate în Lei/pachet/persoană (adult în cameră)
PERIOADA
03 Ian - 26 Apr
20 Sep - 20 Dec
27 Apr - 31 Mai
01 Iun - 28 Iun
29 Iun - 05 Sep
06 Sep - 19 Sep
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TIP
CAMERĂ
Single
Dublă
Single
Dublă
Single
Dublă
Single
Dublă
Single
Dublă

Cazare + mic dejun
Pachet 3
nopți

Pachet 5
nopți

Pachet 7
nopți

349,14
232,76
374,44
245,41
435,16
260,59

566,72
376,97
612,26
399,74
708,40
425,04
799,48
495,88
708,40
425,04

774,18
516,12
839,96
549,01
971,52
581,90
1092,96
678,04
971,52
581,90

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare cu mic dejun și acces la piscină.
Servicii opţionale: prânz sau cină 55,00 Lei/zi/adult și copil peste 6 ani și 27,50 Lei/zi/
copil 0 - 6 ani
Facilități copii cu 1 adult:
- 1 sau 2 copii 0 - 6 ani – tarif cameră dublă
- 1 copil 6 - 14 ani – tarif cameră dublă
- 2 copii 6 - 14 ani – tarif cameră dublă cu pat suplimentar
- 1 copil 14 - 18 ani – tarif cameră dublă
Facilități copii cu 2 adulți:
- 1 sau 2 copii 0 - 6 ani au gratuitate la cazare cu mic dejun și acces piscina, fără pat
suplimentar; opţional pat suplimentar 44,00 Lei/zi
- 1 copil 6 - 14 ani achită 44,00 Lei/zi pentru pat suplimentar cu mic dejun și acces la
piscină;
- 2 copii 6 - 14 ani vor fi taxaţi ca adulți și cazarea se face în 2 camere duble
- peste 14 ani este considerat adult.

DUBOVA, județul Mehedinți

CABANA DELFINUL

iace, hidrobiciclete, rampă lansare
ambarcaţiuni.
Atracţii turistice: Sculptura în piatră
a lui Decebal, Tabula Traiana (care
consemnează începutul drumului
suspendat al lui Traian pe teritoriul
Daciei), Schitul Mraconia, Cazanele

mici, Cazanele Mari, Grota Veterani,
Peştera Ponicova, Turnurile cetăţii
Trikule, Mănăstirea Sf. Ana, Parcul
Natural Porţile De Fier.

Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)

Adresă: Strada Codicea Mare, Cazanele Dunării, 221221 Dubova. Cabana
turistică Delfinul este aşezată într-o
zonă pitorească pe malul Dunării, la
poalele muntelui, de aici puteţi admira spectaculosul defileu săpat de
Dunăre în munte pe Clisura Dunării, la
intrare în Cazanele Mari.
Dotări generale: restaurant, loc de
joacă pentru copii, internet terasă
exterioară, parcare proprie, seif la
recepţie, masă ping-pong, ponton
pentru pescuit.
Dotări camere: aer condiţionat, TV,
baie cu duș.
Număr total camere: 9. Duble: 7
Apartamente: 2 - cu 2 camere unde

***

se pot caza 4 persoane. Accesul la
pensiune:
· pe E771 de la Drobeta Turnu Severin până la Orşova și apoi pe DN57
spre Moldova Nouă, pensiunea fiind
situată la 7 km de ieşire în localitatea
Dubova;
· de la Timişoara, prin Caransebeş –
Orşova – Moldova Nouă;
· de la Moldova Nouă spre Orşova, la
16 km de Sviniţa.
Servicii masă: în restaurantul propriu.
Fitness/Wellness/Sport: piscină în
aer liber.
Distracţie: masă ping-pong, ponton
pentru pescuit, agrement nautic: ca-

PERIOADA

TIP CAMERĂ

Cazare + mic dejun

03 Ian - 31 Mar
01 Nov - 20 Dec

Dublă
Apartament
Dublă
Apartament
Dublă
Apartament
Dublă
Apartament
Dublă
Apartament

65,00
110,00
75,00
130,00
90,00
150,00
102,22
168,66
100,00
165,00

01 Apr - 30 Apr
01 Oct - 31 Oct
01 Mai - 30 Iun
01 Iul - 31 Aug
01 Sep - 30 Sep

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare cu mic dejun meniu fix, taxa hotelieră, acces gratuit la piscină,
loc de joacă copii, cărţi de joc, table, ponton.
Servicii opţionale: prânz fișă cont 60,50 Lei/zi/persoană; cina fișă cont 38,50 Lei/zi/
persoană.
Facilități copii:
0 - 3 ani – gratuitate la cazare și mic dejun
3 - 12 ani – gratuitate la cazare, fără pat suplimentar și achită micul dejun 22,23 Lei/zi.
Opţional pat suplimentar 22,23 Lei/zi
Peste 12 ani achită pat suplimentar cu mic dejun 44,45 Lei/zi.

DUBOVA, județul Mehedinți

PENSIUNEA DECEBAL

Pensiunea Decebal este locul ideal
unde puteţi admira sălbăticia spectaculoasă a defileului săpat de Dunăre în
munte. Adresă: Dubova.
Dotări generale: restaurant, parcare
proprie, internet.
Dotări camere: aer condiţionat, TV,
seif, baie cu duș, balcon, internet.
Număr total camere: 15. Duble: 12
- camere duble cu pat matrimonial
și vedere la Dunăre; Apartamente: 3 Apartamente cu canapea extensibilă
și vedere la Dunăre.
Servicii masă: se acordă în restaurant
propriu: mic dejun continental, prânz
sau cină în sistem fișă cont. Restau-

Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

rantul este cu specific pescăresc.
Fitness/Wellness/Sport: piscină în
aer liber.
Atracţii turistice: Rezervaţia Naturală
Cazanele Dunării; Rezervaţia Naturală
Domogled; Parcul Natural Porţile de
Fier; Munți: Almajului, vârfurile Ciucarul Mare și Ciucarul Mic; Cheile Cernei;
Peşteri: Ponicova, Veterani, Fluturilor,
Topolnita; Bustul lui Decebal sculptat
în munte de la Mraconia; Tabula Traiana; Mănăstirea Vodița; Mănăstirea
Sfânta Ana din Orşova; Biserica catolică din Orşova; Rămăşiţele cetăţii TRI
KULE de la intrare în comuna Sviniţa.

139

BALNEO MONTAN & DELTA DUNĂRII 2018

***

BALNEO MONTAN & DELTA DUNĂRII 2018

Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
PERIOADA

TIP CAMERĂ

Cazare + mic dejun
minim 2 nopți

03 Ian - 28 Feb
01 Dec - 20 Dec
Duminică - Joi

Single
Dublă
Apartament
Single
Dublă
Apartament
Single
Dublă
Apartament
Single
Dublă
Apartament
Single
Dublă
Apartament
Single
Dublă
Apartament
Single
Dublă
Apartament
Single
Dublă
Apartament

130,00
65,00
80,00
150,00
75,00
80,00
150,00
75,00
90,00
170,00
85,00
100,00
180,00
90,00
110,00
180,00
90,00
110,00
200,00
100,00
125,00
200,00
100,00
125,00

03 Ian - 28 Feb
01 Dec - 20 Dec
Vineri - Sâmbătă
01 Mar - 31 Mar
01 Nov - 30 Nov
Luni - Duminica
01 Apr - 30 Apr
01 Oct - 31 Oct
Duminică - Joi
01 Apr - 30 Apr
01 Oct - 31 Oct
Vineri - Sâmbătă
01 Mai - 30 Iun
Duminică - Joi
01 Mai - 30 Iun
Vineri - Sâmbătă
01 Iul - 12 Iul
16 Sep - 30 Sep
Duminică - Joi
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Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
PERIOADA

TIP CAMERĂ

Cazare + mic dejun
minim 2 nopți

01 Iul - 12 Iul
16 Sep - 30 Sep
Vineri - Sâmbătă

Single
Dublă
Apartament
Single
Dublă
Apartament
Single
Dublă
Apartament
Single
Dublă
Apartament

220,00
110,00
140,00
280,00
140,00
165,00
220,00
110,00
140,00
250,00
125,00
145,00

13 Iul - 19 Aug

20 Aug - 15 Sep
Duminică - Joi
20 Aug - 15 Sep
Vineri - Sâmbătă

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare cu mic dejun meniu fix, acces piscina, taxa staţiune.
Servicii opţionale:
- prânz sau cină 55,00 lei/zi/adult
- Croazieră pe Dunăre - Cazanele Mici (sculptura Decebal, Mănăstirea Mraconia, Golful
Mraconiei, Tabula Traiana), 30,00 Lei/croazieră/adult și copil peste 7 ani iar copiii 0 - 7
ani plătesc 15,00 Lei/croazieră.
- Croazieră pe Dunăre Cazanele Mari (Peştera Ponicova, Grota Veterani), 30,00 Lei/croaziera/adult și copil peste 7 ani iar copiii 0 - 7 ani plătesc 15,00 Lei/croazieră.
LA RECEPŢIE SE STABILESC: ziua, ora și tipul bărcii în funcţie de condiţiile meteo și de
numărul de participanţi.
Facilități copii cu 2 adulți:
0 - 7 ani gratuitate la cazare fără pat suplimentar și plătesc mic dejun 25,00 Lei/zi. OPŢIONAL prânz sau cină fișă cont 33,00 Lei/zi.
- Copiii peste 7 ani plătesc pat suplimentar și mic dejun 60,00 Lei/zi. OPŢIONAL prânz
sau cină fișă cont 55,00 Lei/zi.

HOTEL ZAN

VOINEASA, județul Vâlcea

BALNEO MONTAN & DELTA DUNĂRII 2018
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Fitness/Wellness/Sport: SPA: piscină, jacuzzi, solar, saună umedă și
uscată, sală fitness, teren de fotbal
de dimensiuni considerabile, dotat cu
nocturnă.
Distracţie: ATV-uri, vânătoare, mountain bikes, locaţia mai mult decât
generoasă oferindu-vă numeroase
trasee montane, de toate dificultăţile
și pentru toate anotimpurile.
Zan Hotel, este situat în staţiunea Voineasa, la circa 600 m de Obârşia Lotrului. Adresă: Voineasa, str. I. G. Duca;
Nr. 136, jud. Vâlcea. Situat în partea
central sudică a României, în Voineasa, staţiune montană de odihnă și relaxare, recunoscută îndeosebi pentru
aerul curat puternic ionizat, ZAN Hotel
va suprinde în mod plăcut exigentele
oricărui turist sau om de afaceri. ZAN
Hotel vă oferă un cadru perfect pentru
relaxare, odihnă, întâlniri de afaceri,
evenimente, team building-uri sau pur
și simplu pentru petrecerea câtorva
zile în compania celor dragi.
Dotări generale: restaurant, cramă.
Săli de conferinţă: 1 - Sala de conferinţe dispune de 40 locuri, fiecare
loc având un scaun special cu tăblie
de scris. Este complet utiliată pentru
toate necesităţile dvs. și poate găzdui

traininguri, focus grupuri, etc. Este dotată cu internet, instalaţie audio performanţă, video proiector, flip chart.
Mesele și scaunele pot fi rearanjate în
orice configuraţie aveţi nevoie.
Dotări camere: aer condiţionat, TV LCD, baie cu duș, balcon, internet.
Număr total camere: 20. Duble: 20
dintre care 16 camere cu două paturi
și 4 camere cu pat matrimonial.
Observații: Ziua hotelieră începe la
ora 14,00 și se termină la ora 12,00. În
cazul în care în ultima zi de sejur spaţiile de cazare rămân ocupate de către
clienţi după ora 14,00 se va achita
50% din tariful de cazare pentru spaţiile ocupate. Nu este permis accesul cu
animale de companie.
Servicii masă: masa se serveşte în
restaurantul propriu cu specific internaţional, în sistem a la carte, fișă cont.

Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
PERIOADA

TIP CAMERĂ

Dublă twin
Dublă
matrimonială
07 Ian - 19 Dec
Dublă twin în
Duminică regim single
Vineri
Dublă
matrimonială
în regim single

Cazare + mic dejun
1 - 2 nopți

3 - 4 nopți

5 nopți

107,80

100,10

85,80

117,70

110,00

94,60

148,50

138,60

118,80

198,00

184,80

158,40

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare cu mic dejun și acces SPA.
Servicii opţionale masa fișă cont prânz sau cină 44,00 Lei/zi/adult și copil peste 7 ani și
22,00 Lei/zi/copil sub 7 ani
Facilități copii:
- 1 copil 0 - 7 ani achită mic dejun 27,50 Lei/zi,
- 1 copil 7 - 16 ani achită 38,50 Lei/zi pat suplimentar și mic dejun.
- 2 copii 0 - 16 ani – un copil achită mic dejun 27,50 Lei/zi al doilea achită pat suplimentar 38,50 Lei/zi.

Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)

PERIOADA

TIP CAMERĂ

Dublă twin
Dublă
matrimonială
07 Ian - 19 Dec Dublă twin în
regim single
Dublă
matrimonială
în regim single

Cazare + mic dejun
SEJURUL TREBUIE SĂ CUPRINDĂ
MINIM O NOAPTE DE VINERI SAU
SÂMBĂTĂ
1 - 2 nopți

3 - 4 nopți

5 - 6 nopți

128,70

122,10

107,80

140,80

133,10

117,70

178,20

168,30

148,50

237,60

224,40

198,00

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare cu mic dejun și acces SPA.
Servicii opţionale masa fișă cont prânz sau cină 44,00 Lei/zi/adult și copil peste 7 ani și
22,00 Lei/zi/copil sub 7 ani
Facilități copii:
- 1 copil 0 - 7 ani achită mic dejun 27,50 Lei/zi,
- 1 copil 7 - 16 ani achită 38,50 Lei/zi pat suplimentar și mic dejun.
- 2 copii 0 - 16 ani – un copil achită mic dejun 27,50 Lei/zi al doilea achită pat suplimentar 38,50 Lei/zi.
Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
Cazare + mic dejun
PERIOADA

TIP CAMERĂ

Dublă twin
Dublă
matrimonială
07 Ian - 20 Dec Dublă twin în
regim single
Dublă
matrimonială
în regim single

7 - 9 nopți

10 - 13
nopți

minim 14
nopți

93,50

70,40

57,20

102,30

78,10

62,70

128,70

99,00

79,20

171,60

132,00

105,60

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare cu mic dejun și acces SPA.
Servicii opţionale masa fișă cont prânz sau cină 44,00 Lei/zi/adult și copil peste 7 ani și
22,00 Lei/zi/copil sub 7 ani
Facilități copii:
- 1 copil 0 - 7 ani achită mic dejun 27,50 Lei/zi,
- 1 copil 7 - 16 ani achită 38,50 Lei/zi pat suplimentar și mic dejun.
- 2 copii 0 - 16 ani – un copil achită mic dejun 27,50 Lei/zi al doilea achită pat suplimentar 38,50 Lei/zi.
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BAN AT
Sănătatea și relaxarea apelor termale împletite cu spectacololul Dunării la Cazane.
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BĂILE HERCULANE, județul Caraș Severin

HOTEL AFRODITA RESORT & SPA

voastră. Dotări: piscină interioară,
cascadă pară, jacuzzi, saună, masaj,
şezlonguri cu hidromasaj în piscină,

mini piscină pentru copii, zonă de relaxare prin cromomeloterapie.

TRATAMENT
Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
minim 5 nopți
PERIOADA

Dotări generale: restaurant 350 locuri, parcare proprie cu pază gratuită,
acces persoane cu dizabilităţi, internet wireless gratuit, păstrare obiecte
de valoare, Front Desk 24 h, cameră
pentru bagaje, 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 și apartamente.,
TV LCD, minibar, baie cu duș - halat

baie, balcon, internet, uscător de păr,
telefon.
Număr total camere: 220 din care 20
single, 190 duble twin sau matrimoniale și 10 apartamente.
Servicii masă: se acordă în restaurantul propriu, micul dejun bufet
suedez, prânzul și cina în sistem a la
carte conform listei de meniuri.
Fitness/Wellness/Sport: Piscină 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 persoana dumnea-

Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
PERIOADA

03 Ian - 31 Mai
01 Sep - 22 Dec

01 Iun - 31 Aug

TIP CAMERĂ

Cazare + mic dejun

Single economy
Dublă economy
Single standard
Dublă standard
Dublă family
Apartament
Single economy
Dublă economy
Single standard
Dublă standard
Dublă family
Apartament

226,69
133,06
256,26
137,98
167,55
236,54
266,11
157,70
305,54
167,55
202,05
285,82

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare cu mic dejun inclus bufet suedez. Acces gratuit Atrum Spa (piscină interioară, saună finladeză, jacuzzi şi sala de fitness).
Servicii opţionale: prânz sau cină bufet suedez adulți și copil peste 12 ani 67,20 Lei/zi/
persoană; prânz sau cină copii 7 - 12 ani 33,60 Lei/zi/copil.
Facilități copii: între 0 - 7 ani beneficiază de gratuitate la cazare și mese în cameră cu
părinţii fără pat suplimentar, dacă optează pentru pat suplimentar cu mic dejun vor fi
taxaţi cu 39,20 Lei/zi; între 7 - 12 ani achită pat suplimentar cu mic dejun 56,00 Lei/zi;
copiii peste 12 ani cazat în apartament achită mic dejun 29,12 Lei/zi.
Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

03 Ian - 31 Mai
01 Sep - 22 Dec

01 Iun - 31 Aug

TIP
CAMERĂ
Single
standard
Dublă
standard
Single
standard
Dublă
standard

Cazare + mic
Cazare +
dejun
demipensiune

Cazare +
pensiune
completă

185,68

209,34

256,65

154,74

174,45

214,00

220,00

249,56

302,78

183,32

207,96

252,31

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare cu mic dejun (bufet suedez)/ Demipensiune (mic dejun și
prânz)/ Pensiune completă (mic dejun, prânz şi cină), 3 proceduri de tratament/zi, consultaţie medicală de specialitate. Acces gratuit Atrum Spa (piscină interioară, saună finladeza, jacuzzi şi sala de fitness). Pentru tratament este nevoie de trimitere de la medic,
dovadă persoana asigurată și card de sănătate activat. Intrarea DUMINICĂ, sejur minim
de 5 nopți. Mesele sunt în sistem bufet suedez.
Facilități copii: între 0 - 7 ani beneficiază de gratuitate la cazare și mese în cameră cu
părinţii fără pat suplimentar, dacă optează pentru pat suplimentar cu mic dejun vor fi
taxaţi cu 39,20 Lei/zi; între 7 - 12 ani achită pat suplimentar cu mic dejun 56,00 Lei/zi;
pat suplimentar cu DP 89,60 Lei/zi; pat suplimentar cu PC 134,40 Lei/zi.

PACHET SERENITY SPA
Preţuri recomandate în Lei/pachet/persoană (adult în cameră)
5 nopți
PERIOADA

03 Ian - 31 Mai
01 Sep - 22 Dec

01 Iun - 31 Aug

TIP
CAMERĂ
Single
standard
Dublă
standard
Single
standard
Dublă
standard

Cazare + mic
Cazare +
dejun
demipensiune

Cazare +
pensiune
completă

1190,81

1314,99

1590,96

850,57

939,28

1136,40

1444,69

1651,66

1996,62

1031,92

1179,76

1426,16

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: 5 nopți cazare, mic dejun bufet suedez/demipensiune (mic dejun și
prânz)/pensiune completă, 2 masaje de relaxare generale, 1 peeling cu zaț de cafea şi
apă termală, 3 măşti faciale, 1 baie revitalizantă cu uleiuri esenţiale. Acces gratuit Atrum
Spa (piscină interioară, saună finladeza, jacuzzi şi sala de fitness).
Procedurile Spa se fac în fiecare zi de luni până vineri, excepție sărbătorile legale, în
funcţie de locurile disponibile. Intrarea DUMINICĂ. Mesele sunt în sistem bufet suedez.
Facilități copii: între 0 - 7 ani beneficiază de gratuitate la cazare și mese în cameră cu
părinţii fără pat suplimentar, dacă optează pentru pat suplimentar cu mic dejun vor fi
taxaţi cu 39,20 Lei/zi; între 7 - 12 ani achită pat suplimentar cu mic dejun 56,00 Lei/zi;
pat suplimentar cu DP 89,60 Lei/zi; pat suplimentar cu PC 134,40 Lei/zi.
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PACHET EUPHORIA SPA

PACHET RĂSFĂȚUL AFRODITEI SPA

Preţuri recomandate în Lei/pachet/persoană (adult în cameră)

Preţuri recomandate în Lei/pachet/persoană (adult în cameră)

5 nopți
PERIOADA

03 Ian - 31 Mai
01 Sep - 22 Dec

01 Iun - 31 Aug

TIP
CAMERĂ
Single
standard
Dublă
standard
Single
standard
Dublă
standard

Cazare + mic
Cazare +
dejun
demipensiune

5 nopți
Cazare +
pensiune
completă

1342,58

1466,77

1742,74

959,00

1047,69

1244,81

1596,47

1803,45

2148,41

HOTEL DIANA

03 Ian - 31 Mai
01 Sep - 22 Dec

01 Iun - 31 Aug
1140,34

1288,18

1534,58

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: 5 nopți cazare, mic dejun bufet/demipensiune/pensiune completă, 1
tratament pentru ochi, 2 împachetări cu argilă și apă termală, 2 masaje cu miere, 2 peeling-uri cu sare de mare şi uleiuri esenţiale, 1 masaj al scalpului. Acces gratuit Atrum Spa
(piscină interioară, saună finladeza, jacuzzi şi sala de fitness) şi Deorum Spa.
Procedurile Spa se fac în fiecare zi de luni până vineri, excepție sărbătorile legale, în
funcţie de locurile disponibile. Intrarea DUMINICĂ. Mesele sunt în sistem bufet suedez.
Facilități copii: între 0 - 7 ani beneficiază de gratuitate la cazare și mese în cameră cu
părinţii fără pat suplimentar, dacă optează pentru pat suplimentar cu mic dejun vor fi
taxaţi cu 39,20 Lei/zi; între 7 - 12 ani achită pat suplimentar cu mic dejun 56,00 Lei/zi;
pat suplimentar cu DP 89,60 Lei/zi; pat suplimentar cu PC 134,40 Lei/zi.

***

PERIOADA

TIP
CAMERĂ
Single
standard
Dublă
standard
Single
standard
Dublă
standard

Cazare + mic
Cazare +
dejun
demipensiune

Cazare +
pensiune
completă

1756,54

1881,00

2156,00

1254,67

1343,37

1540,49

2051,82

2258,79

2603,75

1465,59

1613,43

1860,00

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: 5 nopți cazare, mic dejun bufet/demipensiune/pensiune completă, 1
tratament facial cu foiţă 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 Atrum Spa (piscină interioară, saună finladeză, jacuzzi şi sala de
fitness) şi Deorum Spa.
Procedurile Spa se fac în fiecare zi de luni până vineri, excepție sărbătorile legale, în
funcţie de locurile disponibile. Intrarea DUMINICĂ. Mesele sunt în sistem bufet suedez.
Facilități copii: între 0 - 7 ani beneficiază de gratuitate la cazare și mese în cameră cu
părinţii fără pat suplimentar, dacă optează pentru pat suplimentar cu mic dejun vor fi
taxaţi cu 39,20 Lei/zi; între 7 - 12 ani achită pat suplimentar cu mic dejun 56,00 Lei/zi;
pat suplimentar cu DP 89,60 Lei/zi; pat suplimentar cu PC 134,40 Lei/zi.

BĂILE HERCULANE, județul Caraș Severin

de muncă sau cupon de pensie) și 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.

Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
PERIOADA

03 Ian - 31 Mai
01 Sep - 22 Dec

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 camere: 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 restaurantul Diana, categoria 3 stele,micul dejun
bufet suedez, prânz sau cină în sistem

144

meniu stabilit sau meniu "a la carte".
Fitness/Wellness/Sport: piscină acoperită, baza tratament, sală fitness.
Tratament: boli ale aparatului locomotor şi ale sistemului nervos periferic,
afecţiuni ale aparatului respirator, afecţiuni ginecologice cronice, diabet zaharat incipient, intoxicaţii cu metale grele,
boli digestive, afecţiuni ale ochilor.
Consultaţii medicale: electroterapie, hidroterapie, masoterapie, kinetoterapie,
geriatrie, cosmetică geriatrică
Turiştii trebuie să prezinte la hotel dovadă de asigurat (adeverinţă de la locul

01 Iun - 31 Aug

TIP CAMERĂ

Cazare + mic dejun

Single economy
Dublă economy
Single standard
Dublă standard
Dublă family
Apartament
Single economy
Dublă economy
Single standard
Dublă standard
Dublă family
Apartament

137,98
83,78
177,41
93,63
113,34
172,48
167,55
103,49
216,83
118,27
142,91
211,90

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare cu mic dejun bufet suedez, acces gratuit la piscina interoară,
sauna finlandeză și jacuzzi.
Servicii opţionale masă: prânz 36,00 Lei/zi/persoană sau cină 40,32 Lei/zi.
Facilități copii: 0 - 7 ani gratuit la cazare fără pat suplimentar și mese, 7 - 12 ani achită
45,00 Lei/zi cu pat suplimentar și mic dejun, peste 12 ani achită mic dejun în apartament
27,00 Lei/zi. Copiii 7 - 12 ani achită prânz 22,40 lei şi cină 28,00 lei.

Pachet Wellness

Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)

Preţuri recomandate în Lei/pachet/persoană (adult în cameră)

minim 5 nopți
PERIOADA

03 Ian - 31 Mai
01 Sep - 22 Dec

01 Iun - 31 Aug

TIP
CAMERĂ
Single
standard
Dublă
standard
Single
standard
Dublă
standard

Cazare + mic
Cazare +
dejun
demipensiune

4 nopți
Cazare +
pensiune
completă

141,93

158,48

177,41

118,27

132,07

147,84

162,03

185,68

203,43

03 Ian - 31 Mai
01 Sep - 22 Dec

01 Iun - 31 Aug
135,03

154,74

169,52

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare cu mic dejun (bufet suedez)/ DP (mic dejun bufet şi prânz în
sistem meniu fix)/ PC (mic dejun bufet suedez şi prânzul și cina meniu fix), 3 proceduri
de tratament/zi, consultaţie medicală de specialitate. Acces gratuit la piscina interioară,
saună finlandeză și jacuzzi. Pentru tratament este nevoie de trimitere de la medic, dovadă persoană asigurată și card de sănătate activat. Intrarea DUMINICĂ, sejur minim de 5
nopți. Micul dejun este bufet suedez iar prânzul și cina meniu fix.
Facilități copii: 0 - 7 ani gratuit la cazare fără pat suplimentar și mese, 7 - 12 ani achită
45,00 Lei/zi cu pat suplimentar și mic dejun; 67,20 lei pat suplimentar cu demipensiune;
106,40 Lei/zi pat suplimentar cu pensiune completă.

***

PERIOADA

TIP
CAMERĂ
Single
standard
Dublă
standard
Single
standard
Dublă
standard

Cazare + mic
Cazare +
dejun
demipensiune

Cazare +
pensiune
completă

604,37

659,68

825,15

431,69

471,12

589,39

681,64

764,43

930,00

487,00

546,00

664,29

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: 4 nopți cazare cu mic dejun (bufet suedez)/ DP (mic dejun bufet şi
prânz în sistem meniu fix)/ PC (mic dejun bufet suedez şi prânzul și cina meniu fix), 3
şedinţe de masaj/pachet/cameră. Acces gratuit la piscina interoară, sauna finlandeză
și jacuzzi.
Facilități copii: 0 - 7 ani gratuit la cazare fără pat suplimentar și mese, 7 - 12 ani achită
45,00 Lei/zi cu pat suplimentar și mic dejun; 67,20 lei pat suplimentar cu demipensiune;
106,40 Lei/zi pat suplimentar cu pensiune completă.

BĂILE HERCULANE, județul Caraș Severin

HOTEL GOLDEN SPIRIT

Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
PERIOADA

15 Mar - 31 Mar

01 Apr - 30 Iun

Golden Spirit este un hotel elegant de 3
stele din Băile Herculane. Acesta este
localizat în centrul staţiunii, într-o zonă
liniştită de pe malul râului Cerna. Adresă: Băile Herculane, strada Castanilor,
nr.1, Caraş-Severin.
Dotări generale: restaurant, parcare
proprie, loc de joacă pentru copii - pe
terasă pentru sezonul de vază, internet.
Dotări camere: TV, minibar, baie cu duș,
balcon, internet, uscător de păr.
Număr total camere: 26 - cu diferite
grade de confort. Duble: 26 - 7 camere
duble CONFORT: mobilier din lemn masiv, uscător de păr, telefon, minibar, TV
LCD, birou de lucru, acces internet wirless, balcon; 6 camere duble PREMIUM
GOLD: uscător de păr, telefon, minibar,
TV LCD, birou de lucru, acces internet

wirless, balcon, aer condiţionat, acces pe bază de card; 10 camere duble
matrimoniale şi 3 duble twin GOLD:
uscător de păr, telefon, minibar, TV LCD,
birou de lucru, acces internet wirless,
balcon.
Servicii masă: Serviciile de masă se
acordă în restaurantul propriu sub formă de meniu fix. Se poate servi mic
dejun şi cină.
Fitness/Wellness/Sport: piscină cu
apă termală - capacitate 30 persoane.,
bază tratament - proprie pentru fizioterapie.
Atracţii turistice: Cascada Vanturătoarea, Cheile Taznei, Crucea Albă,
Grota cu Aburi, Grota Haiducilor, Cheile Tasnei, Platoul Coronini.

Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

01 Iul - 31 Aug

01 Sep - 22 Dec

TIP CAMERĂ

Cazare

Single
Dublă GOLD
Dublă PREMIUM GOLD
Dublă CONFORT
Dublă CONFORT cu jacuzzi
Triplă CONFORT
Single
Dublă GOLD
Dublă PREMIUM GOLD
Dublă CONFORT
Dublă CONFORT cu jacuzzi
Triplă CONFORT
Single
Dublă GOLD
Dublă PREMIUM GOLD
Dublă CONFORT
Dublă CONFORT cu jacuzzi
Triplă CONFORT
Single
Dublă GOLD
Dublă PREMIUM GOLD
Dublă CONFORT
Dublă CONFORT cu jacuzzi
Triplă CONFORT

107,53
58,65
73,31
92,86
114,86
76,57
107,53
58,65
78,20
102,64
123,55
83,09
127,08
73,31
92,86
122,19
144,19
96,12
107,53
58,65
73,31
92,86
144,19
76,57

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare.
Servicii OPŢIONALE: mic dejun 15 Lei/zi/adult și copil peste 12 ani; cina: 45/zi/adult și copil
peste 12 ani. Mesele sunt în sistem meniu fix.
Facilități copii: 0 - 7 gratuitate la cazare fără pat suplimentar. Peste 7 ani plătesc pat suplimentar 40 Lei/zi. Servicii de masă opţionale: copii 0 - 7 ani plătesc mic dejun 7,50 Lei/zi; demipensiune: 30 Lei/zi; Copii 7 - 12 ani plătesc mic dejun 15 Lei/zi; demipensiune: 30 Lei/zi.
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Oferta de vară Golden

Ofertă specială tratament

Preţuri recomandate în Lei/pachet/persoană (adult în cameră)

Preţuri recomandate în Lei/pachet/persoană (adult în cameră)

PERIOADA

TIP CAMERĂ

Cazare + mic dejun + cină +
tratament
Pachet 10 nopți

PERIOADA

1402,71
1588,44
1842,59
2135,84

15 Mar - 30 Iun
02 Sep - 22 Dec

Dublă GOLD
Dublă PREMIUM GOLD
01 Iul - 31 Aug
Dublă CONFORT
Dublă CONFORT cu jacuzzi

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: 10 nopți cazare, mic dejun şi cină (meniu fix), tratament: 36 proceduri.
Facilități copii: 0 - 7 gratuitate la cazare fără pat suplimentar și plătesc demipensiune
30,00 Lei/zi. Copii 7 - 12 ani plătesc pat suplimentar 40,00 Lei/zi și demipensiune 30,00
Lei/zi; copii peste 12 ani plătesc pat suplimentar 40,00 Lei/zi și demipensiune 60,00
Lei/zi.

Zile gratuite de vacanţă 6=7 nopți
Preţuri recomandate în Lei/pachet/persoană (adult în cameră)
PERIOADA

15 Mar - 31 Mar

01 Apr - 30 Iun

01 Iul - 31 Aug

01 Sep - 22 Dec

TIP CAMERĂ

Cazare
Pachet 7 nopți

Single
Dublă GOLD
Dublă PREMIUM GOLD
Dublă CONFORT
Single
Dublă GOLD
Dublă PREMIUM GOLD
Dublă CONFORT
Single
Dublă GOLD
Dublă PREMIUM GOLD
Dublă CONFORT
Single
Dublă GOLD
Dublă PREMIUM GOLD
Dublă CONFORT

527,85
322,58
439,88
557,18
645,15
351,90
469,20
615,83
762,45
439,88
557,18
733,13
527,85
351,95
439,88
557,18

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: 7 nopți cazare.
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01 Iul - 31 Aug

TIP CAMERĂ

Cazare + mic dejun + cină
(meniu fix) + tratament
Pachet 6 nopți

Single
Dublă GOLD
Dublă PREMIUM GOLD
Dublă CONFORT
Single
Dublă GOLD
Dublă PREMIUM GOLD
Dublă CONFORT

1173,00
938,40
1028,33
1153,45
1260,98
1028,33
1153,45
1339,18

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: 6 nopți cazare, mic dejun şi cină (meniu fix), tratament 4 proceduri
de tratament/zi timp de 6 zile, conform recomandărilor medicale: electroterapie, laser
- terapie, magnetoterapie, unde scurte, ultrasunete, magnetodiaflux, drenaj limfatic, kinetoterapie individuală, aplicaţii parafină, aerosoli cu apă sulfuroasă, băi galvanice (patru
celulare), masaj medical, masaj terapeutic pat cu pietre de jad. *consultanță medicală
(dacă e nevoie) – se plăteşte 50 lei/persoană.
Facilități copii: 0 - 7 gratuitate la cazare fără pat suplimentar și plătesc demipensiune
30 Lei/zi. Copii peste 7 ani plătesc 425 Lei/sejur/copil și au pat suplimentar și demipensiune inclusă.

Ofertă specială tratament
Preţuri recomandate în Lei/pachet/persoană (adult în cameră)
Pachet 10 nopți
PERIOADA

15 Mar - 30 Iun
02 Sep - 22 Dec

01 Iul - 31 Aug

TIP CAMERĂ

Cazare +
tratament

Cazare +
mic dejun +
tratament

Single
Dublă GOLD
Dublă PREMIUM GOLD
Dublă CONFORT
Single
Dublă GOLD
Dublă PREMIUM GOLD
Dublă CONFORT

1358,73
918,85
1050,81
1226,76
1534,68
1050,81
1226,76
1314,74

1505,35
1065,48
1197,44
1373,39
1681,30
1197,44
1373,39
1461,36

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: 10 nopți cazare sau cazare cu mic dejun, 4 proceduri de tratament/zi
timp de 9 zile, conform recomandărilor medicale: electroterapie, laser-terapie, magnetoterapie, unde scurte, ultrasunete, magnetodiaflux, drenaj limfatic, kinetoterapie individuală, aplicaţii parafină, aerosoli cu apă sulfuroasă, băi galvanice (patru celulare), masaj
medical, masaj terapeutic pat cu pietre de jad.

BĂILE HERCULANE, județul Caraș Severin

HOTEL INTERNATIONAL

cilor, ruinele Castrului Roman Drobeta, ruinele Cetăţii Sarmisegetuza,

Muzeul Nicolae Cena, Peştera Hoţilor,
Statuia lui Hercule, Cascada Cociu.

Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
PERIOADA

TIP CAMERĂ

Cazare + mic dejun

05 Ian - 30 Iun

Single
Dublă
Apartament

105,55
76,67
126,67

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare cu mic dejun.
Servicii OPŢIONALE:: prânz sau cina 38,50 zi/adult
Facilități copii: 0 - 8 gratuitate la cazare fără pat suplimentar dar plătesc mic dejun
16,67 Lei/zi. Peste 8 ani plătesc pat suplimentar+ mic dejun 55,56 Lei/zi.

Ofertă specială tratament
Preţuri recomandate în Lei/pachet/persoană (adult în cameră)

Hotelul Internaţional este situat în
centrul oraşului Băile Herculane şi
oferă un restaurant care serveşte
mâncăruri din bucătăria românească, o zonă de spa și o varietate de
tratamente spa cu apă termală. Situare: Hotelul este situat în centrul nou
al staţiunii. Adresă: Băile Herculane,
str. Aleea Florilor nr. 1 A, jud. Caraș
Severin.
Dotări generale: restaurant, parcare
proprie, internet, păstrare obiecte de
valoare, bar, terasă.
Dotări camere: TV, minibar, baie cu
duș, balcon, internet, uscător de păr,
telefon.
Număr total camere: 19; Duble: 12 camere cu două paturi; Apartamente:
7 - apartamentul este compus din
living și dormitor. În living nu este canapea extensibilă. Se pot introduce

***

maxim 2 paturi suplimentare. Săli de
conferinţă: 1.
Servicii: Turiştii au acces gratuit la
piscină în regim de agrement şi sala
de fitness.
Servicii masă: se acordă în unitatea
restaurant Internaţional, categoria 3
stele în sistem fișă cont a la carte.
Fitness/Wellness/Sport:
piscină
acoperită - apa termală sulfuroasă,
SPA - hidromasaj, saună, bază tratament, sală fitness.
Tratament: hidromasaj (duș subacval jacuzzi cu săruri minerale şi ghimbir), electroterapie (magnetodiaflux),
masaj, baie de sulf, tratament exfoliant corporal, împachetări cu alge.
Atracţii turistice: Cheile Tesnei, Parcul Natural Domogled, Valea Cernei
(relief carstic), Palatul Coronini, Grota
cu aburi, Şapte Izvoare, Grota Haidu-

PERIOADA

TIP
CAMERĂ

Pachet 5
nopți

Pachet 7
nopți

Pachet 8
nopți

Pachet
10 nopți

05 Ian - 30 Iun

Dublă

800,00

1010,00

965,00

1450,00

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: 5/7/8/10 nopți cazare cu demipensiune (fișă cont), tratament.
Facilități copii: 0 - 8 gratuitate la cazare fără pat suplimentar dar plătesc mic dejun
16,67 Lei/zi. Peste 8 ani plătesc pat suplimentar+ mic dejun 55,56 Lei/zi.

Preţuri recomandate în Lei/pachet/persoană (adult în cameră)
PERIOADA

TIP
CAMERĂ

Odihnă și relaxare
Pachet 6 nopți

Înfrumusețare și
relaxare
Pachet 8 nopți

05 Ian - 30 Iun

Dublă

700,00

1050,00

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: 6 nopți cazare, demipensiune (fișă cont 300 lei/sejur/adult).
Servicii incluse: 8 nopți cazare, fișă cont 245 lei/sejur/adult, tratament de relaxare 6
proceduri/sejur/adult. Tratamentul de relaxare cuprinde: 1 şedinţă de masaj anti-stres
cu aroma terapie; 1 şedinţa de împachetare cu ciocolată/nămol sau struguri + exfoliant
corporal; 1 şedinţă de masaj reflexoterapie; 1 şedinţă de hidromasaj (duș subacval +
jacuzzi cu săruri minerale); 1 şedinţă de masaj facial oxigenant/hidratant sau antiage.
Facilități copii: 0 - 8 gratuitate la cazare fără pat suplimentar dar plătesc mic dejun
16,67 Lei/zi. Peste 8 ani plătesc pat suplimentar+ mic dejun 55,56 Lei/zi.

BĂILE HERCULANE, județul Caraș Severin

HOTEL SARA’S SON

Adresă: Băile Herculane, Str. Complexelor nr.5 A.
Dotări generale: restaurant, parcare
proprie, internet;

Dotări camere: aer condiţionat, TV,
minibar, baie cu duș, balcon, uscător
de păr;
Număr total camere: 22 - Duble: 20

Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

- dotate cu două paturi (unul de 140
cm. și unul de 90 cm.), aer condiţionat,
minibar, LED TV, WI-FI, balcon propriu;
Apartamente: 2 - dotate cu un living cu
canapea extensibilă și un dormitor cu
două paturi (unul de 140 cm. și unul de
90 cm.)
Servicii masă: serviciile de masă se
acordă în restaurantul propriu în sistem
bonuri valorice.
Fitness/Wellness/Sport: piscină aco-

perită, baza tratament
Tratament: baza de tratament proprie.
Atracţii turistice: Cheile Tesnei, trasee pentru alpinism, Parcul Natural
Domogled, Valea Cernei (relief carstic),
Palatul Coronini, Grota cu aburi, Şapte
Izvoare, Grota Haiducilor, ruinele Castrului Roman Drobeta, ruinele Cetăţii
Sarmisegetuza, Muzeul Nicolae Cena,
Peştera Hoţilor, Statuia lui Hercule, Cascada Cociu.
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PACHET O SĂPTĂMÂNĂ DE REFACERE
Preţuri recomandate în Lei/pachet/persoană (adult în cameră)

Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
PERIOADA
03 Ian - 31 Mar
01 Oct - 20 Dec

01 Apr - 30 Apr

01 Mai - 31 Mai
01 Sep - 30 Sep

01 Iun - 31 Aug

TIP CAMERĂ

Cazare + mic dejun

Single
Dublă
Triplă
Apartament
Single
Dublă
Triplă
Apartament
Single
Dublă
Triplă
Apartament
Single
Dublă
Triplă
Apartament

136,85
78,20
65,17
117,30
146,63
83,09
68,43
122,19
156,40
87,98
71,68
122,19
185,73
112,41
91,23
161,29

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare cu mic dejun (bonuri valorice 15,00 Lei/zi/adult).
Servicii opţionale:
- prânz sau cină 30,00 Lei/zi/persoană. Pentru masă se acordă tichete valorice.
- tratament la tariful 30,00 Lei/zi/persoană - 4 proceduri/tratament/zi de Luni până Sâmbăta iar procedurile de Duminica se recuperează în cursul săptămânii. 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. Şezlongurile se închiriază.
Facilităţi copii:
- 1 copil 0-10 ani: gratuitate la cazare în cameră dublă sau apartament dar plăteşte
mic dejun 17,25 Lei/zi; se mai poate caza în cameră triplă şi plăteşte preţul integral al
camerei triple.
- 2 copii 0-10 ani: 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 cameră triplă şi plătesc tariful aferent camerei
triple iar unul din copii plăteşte mic dejun 17,25 Lei/zi.
- 1 copil 10-17 ani: În apartament copilul are gratuitate la cazare şi plăteşte mic dejun
17,25 Lei/zi/; se mai poate caza în cameră triplă şi plăteşte 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, copiii plătesc mic dejun 17,25 Lei/zi/copil.

***

PERIOADA
03 Ian - 31 Mar
01 Oct - 20 Dec
01 Apr - 30 Apr
01 Mai - 15 Iun
01 Sep - 30 Sep
16 Iun - 31 Aug

Pachet 6 nopți
TIP
CAMERĂ Cazare + alte servicii Cazare + alte servicii
CU bilet trimitere
FĂRĂ bilet trimitere
Single
Dublă
Single
Dublă
Single
Dublă
Single
Dublă

990,00
660,00
1050,00
690,00
1110,00
720,00
1510,00
970,00

1200,00
775,00
1250,00
800,00
1310,00
835,00
1750,00
1125,00

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
O săptămână de refacere cu bilet trimitere: 6 nopți cazare, masa în valoare de 25,00 Lei/
zi/adult, tratament - 4 proceduri/zi/adult, acces la sala de fitness. Pentru tratament este
obligatorie trimiterea de la medicul de familie, card de sănătate activat și cupon de pensie
sau adeverinţa paersoana asigurată.
O săptămână de refacere fără bilet trimitere: 6 nopți cazare, masa în valoare de 25,00
Lei/zi/adult, tratament - 4 proceduri/zi/adult, acces la sala de fitness.

PACHET DECADĂ BALNEARĂ
Preţuri recomandate în Lei/pachet/persoană (adult în cameră)
PERIOADA
03 Ian - 31 Mar
01 Oct - 20 Dec
01 Apr - 30 Apr
01 Mai - 15 Iun
01 Sep - 30 Sep
16 Iun - 31 Aug

Pachet 9 nopți
TIP
CAMERĂ Cazare + alte servicii Cazare + alte servicii
CU bilet trimitere
FĂRĂ bilet trimitere
Single
Dublă
Single
Dublă
Single
Dublă
Single
Dublă

1305,00
900,00
1395,00
945,00
1575,00
1035,00
1510,00
970,00

1550,00
1035,00
1650,00
1080,00
1850,00
1200,00
2700,00
1575,00

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Decadă balneară cu bilet trimitere: 9 nopți cazare, masă în valoare de 25 Lei/zi/adult,
tratament - 4 proceduri/zi/adult, acces la sala de fitness. Pentru tratament este obligatorie
trimiterea de la medicul de familie, card de sănătate activat și cupon de pensie sau adeverinţă persoană asigurată.
Decadă balneară fără bilet trimitere: 9 nopți cazare, masă în valoare de 25 Lei/zi/adult,
tratament - 4 proceduri/zi/adult, acces la sala de fitness.

BĂILE HERCULANE, județul Caraș Severin

HOSTEL SARA’S SONS

Dotări generale: restaurant - 80 locuri, păstrare obiecte de valoare - în
seiful recepţiei, fax, copiator, terasă
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- 50 locuri, bar de zi, bar de noapte.
Dotări camere: aer condiţionat, TV cablu, minibar, baie cu duș, telefon.

Număr total camere: 28 - 9 camere
cu pat matrimonial, 6 camere cu pat
de 160 cm și 3 camere cu pat de 140
cm, 9 camere cu două paturi: un pat
de 140 cm și un pat de 90 cm. Duble:
27; Apartamente: 1 - apartamentul
este compus din dormitor și living cu
canapea extensibilă.
Observații: se asigură acces la bazinele cu apă termală (în sezon).

Servicii și facilități: 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 termală
- 2 piscine pentru adulți și 1 piscină
pentru copii, dotate cu şezlonguri și
umbrele, sală fitness.

calificat: medic primar balneolog,
asistent principal balneolog, maseur,
băieşiţă.
Turiştii trebuie să prezinte la hotel
dovadă 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 pentru turişti neasiguraţi, iar
turistul va fi obligat să achite diferenţa la recepţie.
Atracţii turistice:
Cheile Tesnei, trasee pentru alpinism,
Parcul Natural Domogled, Valea Cer-

nei (relief carstic), Palatul Coronini,
Grota cu aburi, Şapte Izvoare, Grota
Haiducilor, ruinele Castrului Roman
Drobeta, ruinele Cetăţii Sarmisegetuza, Muzeul Nicolae Cena, Peştera
Hoţilor, Statuia lui Hercule, Cascada
Cociu.

PACHET O SĂPTĂMÂNĂ DE REFACERE
Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
PERIOADA
03 Ian - 31 Mar
01 Oct - 20 Dec

01 Apr - 30 Apr

01 Mai - 31 Mai
01 Sep - 30 Sep

01 Iun - 31 Aug

TIP CAMERĂ

Cazare + mic dejun

Single
Dublă
Triplă
Apartament
Single
Dublă
Triplă
Apartament
Single
Dublă
Triplă
Apartament
Single
Dublă
Triplă
Apartament

97,75
58,65
52,13
97,75
107,53
63,54
55,40
102,64
136,85
78,20
65,17
112,41
166,18
97,75
81,65
146,63

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare cu mic dejun inclus. Micul dejun este în sistem bonuri valorice
şi are valoarea de 15 Lei/zi/adult şi copii. Acces gratuit la piscinele exterioare cu apă
termală care funcţionează în sezonul estival. Şezlongurile se închiriază.
Servicii opţionale:
- prânz sau cină 30,00 Lei/zi/persoană. Pentru masă se acordă tichete valorice.
- tratament la tariful 30,00 Lei/zi/persoană - 4 proceduri/tratament/zi de Luni până Sâmbăta iar procedurile de Duminica se recuperează în cursul săptămânii. Este obligatoriu
biletul de trimitere de la medicul de familie. Accesul la sala de fitness este gratuit pentru
persoanele cu pachet de tratament.
Facilități copii cu 1 adult:
- 1 copil 0-10 ani: cameră 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.
Facilități 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 poate caza în cameră triplă şi plăteşte 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 cameră triplă şi plătesc tariful 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 apartament copilul are gratuitate la cazare şi plăteşte mic dejun 17,25 Lei/zi/copil; se mai
poate caza în cameră triplă şi plăteşte 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
Pentru pat suplimentar în cameră dublă se achită 57,50 Lei/zi

Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

Preţuri recomandate în Lei/pachet/persoană (adult în cameră)
PERIOADA
03 Ian - 31 Mar
01 Oct - 20 Dec
01 Apr - 30 Apr
01 Mai - 15 Iun
01 Sep - 30 Sep
16 Iun - 31 Aug

Pachet 6 nopți
TIP
CAMERĂ Cazare + alte servicii Cazare + alte servicii
CU bilet trimitere
FĂRĂ bilet trimitere
Single
Dublă
Single
Dublă
Single
Dublă
Single
Dublă

810,00
570,00
870,00
600,00
930,00
630,00
1330,00
880,00

930,00
675,00
1000,00
705,00
1080,00
735,00
1500,00
1025,00

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
O săptămână de refacere cu bilet trimitere: 6 nopți cazare, masa în valoare de 25,00
Lei/zi/adult, tratament - 4 proceduri/zi/adult, acces la sala de fitness. Pentru tratament
este obligatorie trimiterea de la medicul de familie, card de sănătate activat și cupon de
pensie sau adeverinţa paersoana asigurată.
O săptămână de refacere fără bilet trimitere: 6 nopți cazare, masa în valoare de 25,00
Lei/zi/adult, tratament - 4 proceduri/zi/adult, acces la sala de fitness.

PACHET DECADĂ BALNEARĂ
Preţuri recomandate în Lei/pachet/persoană (adult în cameră)
PERIOADA
03 Ian - 31 Mar
01 Oct - 20 Dec
01 Apr - 30 Apr
01 Mai - 15 Iun
01 Sep - 30 Sep
16 Iun - 31 Aug

Pachet 9 nopți
TIP
CAMERĂ Cazare + alte servicii Cazare + alte servicii
CU bilet trimitere
FĂRĂ bilet trimitere
Single
Dublă
Single
Dublă
Single
Dublă
Single
Dublă

1035,00
765,00
1125,00
810,00
1305,00
900,00
2100,00
1250,00

1200,00
885,00
1280,00
940,00
1480,00
1055,00
2100,00
1425,00

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Decadă balneară cu bilet trimitere: 9 nopți cazare, masă în valoare de 25 Lei/zi/adult,
tratament - 4 proceduri/zi/adult, acces la sala de fitness. Pentru tratament este obligatorie trimiterea de la medicul de familie, card de sănătate activat și cupon de pensie sau
adeverinţă persoană asigurată.
Decadă balneară fără bilet trimitere: 9 nopți cazare, masă în valoare de 25 Lei/zi/adult,
tratament - 4 proceduri/zi/adult, acces la sala de fitness.
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Tratament:
Baza de tratament dispune de cădiţe
de una sau două persoane pentru băi
sulfuroase, aparatură pentru electroterapie, fizioterapie, laseroterapie, aerosoli cu sulf, masajoterapie, piscină
interioară şi sală de fitness. Baza de
tratament este deservită de personal
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***

BĂILE HERCULANE, județul Caraș Severin

HOTEL FERDINAND

Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
PERIOADA

Adresă: Băile Herculane, P-ța Hercules nr. 1, cod 325200, jud. Caraş-Severin
Prin modul în care este amenajat şi
dotat precum şi prin amplasament,
hotelul oferă condiţii optime pentru
grupuri organizate atât pentru turism
cât şi afaceri.
Dotări generale: restaurant - 84 locuri, parcare proprie - pazită - GRATUITĂ, păstrare obiecte de valoare, bar
de zi, bar la mansardă şi în grădină/
terasă, braserie, grădină de vară-terasă în stil românesc, mini-magazin,
miniclub - pentru copiii cu vârstele
între 3-12 ani, dotat cu spaţiu de joacă pentru cei mici, un mini-cinema,
posibilitate de karaoke, este supravegheat de personal specializat. Săli
de conferinţă:1 - minim 100 locuri,
dotată cu: retroproiector, flipchart,
instalaţie de sonorizare, ecran de proiecţie, etc.
Dotări camere: aer condiţionat - CENTRAL, TV -cablu, minibar, baie cu duș,

internet - WIRELESS, uscător de păr,
halate de baie, climatizare, telefon cu
acces direct la liniile internaţionale.
Număr total camere: 52 - duble: 47;
apartamente: 5 - apartamentele sunt
compuse dintr-un living cu o canapea extensibilă şi respectiv o cameră
dublă cu pat matrimonial. Cabinele
de duș din apartament sunt dotate
cu hidromasaj. Servicii suplimentare gratuite: piscină, sală de fitness,
parcare. Servicii suplimentare contra
cost: saună, masaj anticelulitic, de relaxare, spălătorie, excursii, drumeţii.
Turiştii vor achita la recepţia hotelului
taxa de staţiune.
Servicii masă: se acordă în unitatea
restaurant Ferdinand, categoria I, mic
dejun în sistem bufet suedez, dejun şi
cină fișă cont.
Fitness/Wellness/Sport:
piscină
acoperită, bază tratament, sală fitness, saună, jacuzzi, solar.

TIP
CAMERĂ

Single
Dublă
Apartament
Single
01 Iul - 15 Sep
Dublă
Apartament

01 Mar - 30 Iun
16 Sep - 22 Dec

Cazare + mic dejun
sejur 1-3 nopți

Cazare + mic dejun
minim 4 nopți

190,00
115,00
185,00
210,00
130,00
205,00

175,00
105,00
175,00
190,00
115,00
185,00

Toate tarifele afişate pentru cazare şi servicii opţionale includ comisionul agenţiei.
Servicii incluse: cazare cu mic dejun, acces la piscină, sala de fitness, parcare supravegheată video, internet, miniclub pentru copii, jocuri recreative. Turiştii vor achita la recepţia hotelului taxa de staţiune de 1% din totatul tarifului de cazare pe sejur.
Servicii opţionale: prânz sau cină 38,50 Lei/zi/adult sau copil
TRATAMENT - MINIM 4 NOPȚI - se acordă 4 proceduri/zi/persoană: 40,00 Lei/zi/persoană în
perioada 01.03-30.06/16.09-22.12, respectiv 45,00Lei/zi/persoană în perioada 01.07-15.09.
Facilităţi copii cu 1 adult:
-1 copil 0 – 6 ani: cameră single
-1 copil 6 – 14 ani: cameră single, copilul plăteşte mic dejun 22,23 Lei/zi
-2 copii 0 – 6 ani: cameră dublă
-2 copii 6 – 14 ani: cameră dublă, un copil plăteşte mic dejun 22,23 Lei/zi
-1 copil 0 – 6 ani şi 1 copil 6-14 ani: cameră dublă
Facilități copii cu 2 adulţi:
- 1 copil 0-6 ani gratuitate la cazare cu mic dejun fără pat suplimentar; OPŢIONAL pat suplimentar 27,78 Lei/zi în cameră dublă. Al doilea copil achită pat suplimentar 27,78 Lei/zi în
cameră dublă; În apartament ambii au gratuitate la cazare cu mic dejun.
- 1 copil 6-14 ani achită mic dejun 22,23 Lei/zi. Opţional pat suplimentar 27,78 Lei/zi. Al doilea
copil achită pat suplimentar cu mic de 50,00 Lei/zi. În apartament ambii plătesc mic dejun
22,23 Lei/zi/copil
- 1 copil 14-17 ani achită pat suplimentar cu mic dejun 50.00 Lei/zi în cameră Dublă. 2 copii
în apartament plătesc fiecare mic dejun 22,23 Lei/zi
- 1 copil 0-6 ani şi 1 copil 6-14 ani: primul are gratuitate la cazare cu mic dejun în cameră dublă
şi apartament, iar al doilea achită pat suplimentar cu mic dejun 50,00 Lei/zi în cameră dublă.
În apartament copilul de 6-14 ani achită mic dejun 22,23 Lei/zi
- 1 copil 6–14 ani şi 1 copil 14-18 ani se pot caza în apartament şi fiecare achită mic dejun
22,23 Lei/zi.

Hai la Băi!
Preţuri recomandate în Lei/pachet/persoană (adult în cameră)
PERIOADA

TIP
CAMERĂ

Cazare + alte servicii
Pachet 6 nopți

01 Mar - 30 Iun
16 Sep - 22 Dec

Single
Dublă

954,50
747,50

Toate tarifele afişate pentru cazare şi servicii opţionale includ comisionul agenţiei.
Servicii incluse: 6 nopți cazare cu mic dejun bufet suedez, prânz şi cină meniu fix, 10
proceduri tratament/pachet/persoană (2 proceduri/zi: electroterapie şi baie de sulf), acces
la sala de fitness, parcare supravegheată video, internet, jocuri recreative. Turiştii trebuie
să prezinte dovadă de asigurat, cupon pensie sau adeverinţă de salariat, bilet de trimitere,
card de sănătate, copie act identitate. La recepţie se va achita taxa de staţiune.
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Săptămână de Refacere!

Preţuri recomandate în Lei/pachet/persoană (adult în cameră)

Preţuri recomandate în Lei/pachet/persoană (adult în cameră)

PERIOADA
01 Mar - 30 Iun
16 Sep - 22 Dec
01 Iul - 15 Sep

TIP
CAMERĂ

Cazare + alte servicii
Pachet 6 nopți

Single
Dublă
Single
Dublă

1150,00
970,00
1400,00
1040,00

Toate tarifele afişate pentru cazare şi servicii opţionale includ comisionul agenţiei.
Servicii incluse: 6 nopți cazare cu demipensiune bufet suedez, tratament 20 proceduri/
pachet/persoană (4 proceduri/zi: 2 electroterapie, 1 masaj 20 min, 1 baie de sulf), acces
la piscină, sala de fitness, parcare supravegheată video, internet, miniclub pentru copii,
jocuri recreative. Turiştii vor achita la recepţia hotelului taxa de staţiune de 1% din totatul
tarifului de cazare pe sejur.
Servicii opţionale: cină 38,50 Lei/zi
Facilităţi copii cu 1 adult:
-1 copil 0 – 6 ani: cameră single
-1 copil 6 – 14 ani: cameră single, copilul plăteşte demipensiune 61,11Lei/zi
-2 copii 0 – 6 ani: cameră dublă
-2 copii 6 – 14 ani: cameră dublă, un copil plăteşte demipensiune 61,11 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 şi servicii masă; OPŢIONAL pat suplimentar 27,78
Lei/zi în cameră dublă. Al doilea copil achită pat suplimentar 27,78 Lei/zi în cameră
dublă;
- 1 copil 6-14 ani achită demipensiune 61,11 Lei/zi. Opţional pat suplimentar 27,78 Lei/zi.
Al doilea copil achită pat suplimentar cu demipensiune 88,89 Lei/zi
- 1 copil 14-17 ani achită pat suplimentar cu demipensiune 88,89 Lei/zi. Dacă sunt 2
copii, cazarea se face în 2 camere duble.

Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

PERIOADA

TIP CAMERĂ

Cazare + alte servicii
Pachet 6 nopți

01 Mar - 30 Iun
16 Sep - 22 Dec

Single (cu mic dejun)
Dublă (cu mic dejun)
Single (cu demipensiune)
Dublă (cu demipensiune)

650,00
450,00
850,00
650,00

Toate tarifele afişate pentru cazare şi servicii opţionale includ comisionul agenţiei.
Servicii incluse: 6 nopți cazare cu mic dejun meniu fix sau demipensiune meniu fix, 15
proceduri tratament/pachet/persoană (3 proceduri/zi: electroterapie şi baie de sulf), acces
la sala de fitness, parcare supravegheată video, internet, jocuri recreative. Turiştii trebuie
să prezinte dovadă de asigurat, cupon pensie sau adeverinţă de salariat, bilet de trimitere,
card de sănătate, copie act identitate. La recepţie se va achita taxa de staţiune.

Decadă Balneară!
Preţuri recomandate în Lei/pachet/persoană (adult în cameră)
PERIOADA

TIP
CAMERĂ

Cazare + alte servicii
Pachet 9 nopți

01 Mar - 30 Iun
16 Sep - 22 Dec

Single
Dublă

1300,00
1000,00

Toate tarifele afişate pentru cazare şi servicii opţionale includ comisionul agenţiei.
Servicii incluse: 9 nopți cazare cu pensiune completă meniu fix, 28 proceduri tratament/
pachet/persoană (4 proceduri/zi: electroterapie şi baie de sulf), acces la sala de fitness,
parcare supravegheată video, internet, jocuri recreative. Turiştii trebuie să prezinte dovadă
de asigurat, cupon pensie sau adeverinţă de salariat, bilet de trimitere, card de sănătate,
copie act identitate. La recepţie se va achita taxa de staţiune.
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CRIȘANA
Țara celor trei Crișuri, a apelor termale, a distracției și a arhitecturii secession.
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BĂILE FELIX, județul Bihor

HOTEL LOTUS THERM

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
și 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 valoros. Confort absolut,
într-o ambianţă luxuriantă. Strălucire,
eleganță pură, relaxare care se transformă în refacere, împrospătare şi
întinerire. Aceasta este promisiunea
Lotus Therm Spa & Luxury Resort!
Dotări generale: restaurant, parcare
proprie, accbelvederees persoane cu
dizabilităţi, internet, păstrare obiecte
de valoare, bar, magazin. Săli de conferinţă: 3 - Versatile și 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: conferinţe, traininguri, cursuri, simpozioane,
seminarii, nunţi, banchete, botezuri,
aniversări.
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
pentru persoane cu dizabilităţi. Apartamente: 45 - 39 apartamente standard şi 6 apartamente speciale – VIP,
Honeymoon, Gold, Blue. Apartamentul
este format dintr-o cameră cu pat matrimonial și o cameră de zi care comunică între ele. Suita este formată din
două camere care comunică între ele,
fiecare cu pat matrimonial. Familiale:
8.
Servicii: puse gratuit la dispoziţia
tuturor clienţilor: acces Aquapark,
informaţii despre atracţiile zonei şi
programe turistice, sala de fitness,

primirea şi transmiterea mesajelor și
corespondenței, beţe Nordic Walking,
comisionar curier, saună uscată, păstrarea obiectelor uitate, saună umedă,
camera depozitare bagaje, Fântână de
gheaţă, transportul bagajelor, teren de
volei, seif în cameră, apel de trezire,
reviste și ziare, acordare de prim ajutor în caz de urgenţă, acces internet,
informaţii privind mijloacele de transport şi comenzi taxi, informaţii culturale și rezervări, parcare. Servicii suplimentare cu taxă: tratament balnear și
Wellness&SPA, închiriere masă Pingpong, masaj, închiriere jocuri (Remi,
Şah, Table), tratamente geriatrice, săli
de conferinţe şi evenimente (3), cosmetică, servicii de spălătorie și călcat,
manichiură - pedichiură, convorbiri telefonice interne și internaţionale, fax,
coafor, xerox, Gold SPA (Masaje şi 3 tipuri de saune) – Aquapark Felixarium,
magazin, camera de gheaţă (GOLD
Spa Aquapark Felixarium), transport
aeroport.
Servicii masă: fiecare moment petrecut în Salonul Ambra, restaurantul
hotelului Lotus Therm Spa&Luxury
Resort, devine unul de referință pentru
oaspeți sau pentru cei care decid să
celebreze aici evenimente persoanale
sau profesionale. Preparate culinare
sunt pregătite cu pricepere de bucătari cu experiența certificate, în gastronomie. În câteva ore, transformăm
Salonul Ambra potrivit celor mai exigente cerințe ale clienților. Capacitate:
180 locuri.
Fitness/Wellness/Sport: piscină în
aer liber, piscină acoperită, piscină cu
apă termală, SPA, baza tratament, sală
fitness. Aquapark Felixarium – relaxarea și 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. Felixarium este construit şi
proiectat la cele mai înalte standarde
şi oferă distracţie și surprize, indiferent

Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

de vârstă. 14 piscine interioare şi exterioare cu recirculare și apa termală,
jacuzzi, peşteri, cascade, 2 tobogane,
zone de luat masa (Cascada 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 cupola retractabilă
de deasupra piscinelor interioare care
lasă la vedere un impresionant spectacol celest, diurn sau nocturn.
Tratament: Lux și excelență în domeniul serviciilor de balneologie și
SPA. Centrul de tratament balnear și
SPA, Nelumbo Med-SPA, este perfect
conectat cu hotelul de 5 stele pentru
că intimitatea oaspeţilor noştri este
supremă. Centrul dispune de cele mai
variate servicii şi terapii: hidroterapie,

împachetări și băi cu nămol, împachetări cu parafină, electroterapie, hidrokinetoterapie, kinetoterapie, masaje,
piscine interioare cu apă termală, cosmetică, saune şi o fântână cu gheaţă
pentru curajoşii care vor să se răcorească. Apele termale din Băile Felix
sunt cele mai curative şi apreciate din
regiune, având proprietăţi miraculoase
pentru majoritatatea afecţiunilor aparatului locomotor. Tehnologie de ultima generaţie în recuperare – TECAR
TERAPIA - În cadrul centrului Nelumbo Med - SPA se află unicul aparat din
regiunea de Nord - Vest a României.
Opţional: excursie la Peştera Urşilor,
Peştera Vântului şi Unguru Mare, Peştera de Cristale de la Roşia şi Peştera
Meziad, turul oraşului Oradea.

ODIHNĂ
Preturi recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în camera)
Sejur minim 5 nopți
PERIOADA

TIP CAMERĂ

Dublă
Single
Apartament 1 persoană
Apartament 2 persoane
03 Ian - 31 Mar
Apartament 3 persoane
Suită 2 persoane
Suită 3 persoane
Suită 4 persoane
Dublă
Single
Apartament 1 persoană
Apartament 2 persoane
01 Apr - 14 Iun
Apartament 3 persoane
Suită 2 persoane
Suită 3 persoane
Suită 4 persoane
Dublă
Single
Apartament 1 persoană
Apartament 2 persoane
15 Iun - 15 Sep
Apartament 3 persoane
Suită 2 persoane
Suită 3 persoane
Suită 4 persoane

Cazare +
demipensiune

Cazare +
pensiune
completă

313,78
444,28
868,84
489,52
394,00
444,28
357,28
313,78
323,06
459,36
902,48
506,34
406,38
459,36
368,49
323,06
339,88
487,20
962,80
536,50
429,58
487,20
388,98
339,88

383,38
513,88
938,44
559,12
463,61
513,88
426,88
383,38
392,66
528,96
972,08
575,94
475,98
528,96
438,09
392,66
409,48
556,80
1032,40
606,10
499,18
556,80
458,58
409,48

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare cu demipensiune (mic dejun și cină în sistem bufet suedez),
pensiune completă (mic dejun și cină bufet suedez + prânz în sistem fișă cont 60 Lei/
zi); acces la Aquaparc Felixarium, acces la sauna umedă, sauna uscată, sala de fitness
şi Fântâna de Gheaţă din Nelumbo Med SPA.
Facilități copii: 0 - 2 ani beneficiază de gratuitate la mic dejun şi cină și achită 40,60
Lei/zi pentru pensiune completă, 2 - 12 ani beneficiază de gratuitate la cazare și achită
masa - mic dejun 23,20 Lei şi prânz sau cină - 40,60 Lei/zi; peste 12 ani - achită cazare
și masă la tarif de adult. În camera single se pot caza 1 adult, 1 adult şi 1 copil 0 - 2 ani,
1 adult și 1 copil 2 - 12 ani (copilul achită doar servicii de masă). Hotelul nu dispune de
paturi suplimentare.
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TRATAMENT

LOTUS SPA

Preturi recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în camera)

Preturi recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în camera)

Sejur minim 7 nopți

Sejur minim 5 nopți

PERIOADA

TIP CAMERĂ

Dublă
Single
Apartament 1 persoană
Apartament 2 persoane
03 Ian - 31 Mar
Apartament 3 persoane
Suită 2 persoane
Suită 3 persoane
Suită 4 persoane
Dublă
Single
Apartament 1 persoană
Apartament 2 persoane
01 Apr - 14 Iun
Apartament 3 persoane
Suită 2 persoane
Suită 3 persoane
Suită 4 persoane
Dublă
Single
Apartament 1 persoană
Apartament 2 persoane
15 Iun - 15 Sep
Apartament 3 persoane
Suită 2 persoane
Suită 3 persoane
Suită 4 persoane

Cazare +
demipensiune

Cazare +
pensiune
completă

364,24
477,92
831,72
517,36
433,84
477,92
402,13
364,24
372,94
491,84
861,88
532,44
445,44
491,84
412,57
372,94
388,60
516,20
916,40
559,70
467,09
516,20
431,13
388,60

433,84
547,52
901,32
586,96
503,44
547,52
471,73
433,84
442,54
561,44
931,48
602,04
515,04
561,44
482,17
442,54
458,20
585,80
986,00
629,30
536,69
585,80
500,73
458,20

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare cu demipensiune (mic dejun şi cină în sistem bufet), pensiune
completă (mic dejun şi cină în sistem bufet+prânz fișă cont 60 Lei/zi/adult), tratament 3
proceduri/zi/persoană, consultaţie medicală în Nelumbo MED - SPA, acces la Aquaparc
Felixarium, acces la sauna umedă, sauna uscată, sala de fitness şi Fântâna de Gheaţă
din Nelumbo Med SPA.
Facilități copii: 0 - 2 ani beneficiază de gratuitate la mic dejun şi cină și achită 40,60
Lei/zi pentru pensiune completă, 2 - 12 ani beneficiază de gratuitate la cazare și achită
masa - mic dejun 23,20 Lei şi prânz sau cină - 40,60 Lei/zi; peste 12 ani - achită cazare
și masă la tarif de adult. În camera single se pot caza 1 adult, 1 adult şi 1 copil 0 - 2 ani,
1 adult și 1 copil 2 - 12 ani (copilul achită doar servicii de masă). Hotelul nu dispune de
paturi suplimentare.
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PERIOADA

TIP CAMERĂ

Dublă
Single
Apartament 1 persoană
Apartament 2 persoane
03 Ian - 31 Mar
Apartament 3 persoane
Suită 2 persoane
Suită 3 persoane
Suită 4 persoane
Dublă
Single
Apartament 1 persoană
Apartament 2 persoane
01 Apr - 14 Iun
Apartament 3 persoane
Suită 2 persoane
Suită 3 persoane
Suită 4 persoane
Dublă
Single
Apartament 1 persoană
Apartament 2 persoane
15 Iun - 15 Sep
Apartament 3 persoane
Suită 2 persoane
Suită 3 persoane
Suită 4 persoane

Cazare +
demipensiune

Cazare +
pensiune
completă

343,94
467,48
866,52
511,56
420,30
467,48
385,12
343,94
352,64
483,72
900,16
528,38
433,06
483,72
396,33
352,64
370,04
510,40
960,48
558,54
455,88
510,40
416,82
370,04

413,54
537,08
936,12
581,16
489,90
537,08
454,72
413,54
422,24
553,32
969,76
597,98
502,66
553,32
465,93
422,24
439,64
580,00
1030,08
628,14
525,48
580,00
486,42
439,64

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare cu demipensiune (mic dejun şi cină în sistem bufet), pensiune
completă (mic dejun şi cină în sistem bufet+prânz fișă cont 60 Lei/zi/adult), 1 procedură
SPA/zi/persoană în Nelumbo MED - SPA, acces la Aquaparc Felixarium, acces la sauna
umedă, sauna uscată, sala de fitness şi Fântâna de Gheaţă din Nelumbo Med SPA
Facilități copii: 0 - 2 ani beneficiază de gratuitate la mic dejun şi cină și achită 40,60
Lei/zi pentru pensiune completă, 2 - 12 ani beneficiază de gratuitate la cazare și achită
masa - mic dejun 23,20 Lei şi prânz sau cină - 40,60 Lei/zi; peste 12 ani - achită cazare
și masă la tarif de adult. În camera single se pot caza 1 adult, 1 adult şi 1 copil 0 - 2 ani,
1 adult și 1 copil 2 - 12 ani (copilul achită doar servicii de masă). Hotelul nu dispune de
paturi suplimentare.

Preţuri recomandate în Lei/pachet/persoană (adult în cameră)
Pachet 2 nopți
Intrare Vineri sau Sâmbăta
PERIOADA

03 Ian - 31 Mar

01 Apr - 14 Iun

TIP CAMERĂ

Dublă
Single
Apt 1 pers
Apt 2 pers
Apt 3 pers
Suită 2 pers
Suită 3 pers
Suită 4 pers
Dublă
Single
Apt 1 pers
Apt 2 pers
Apt 3 pers
Suită 2 pers
Suită 3 pers
Suită 4 pers

Pachet 3 nopți
Intrare Joi sau Vineri

Pachet 4 nopți
Intrare Joi

Cazare +
demipensiune

Cazare +
pensiune
completă

Cazare +
demipensiune

Cazare +
pensiune
completă

Cazare +
demipensiune

Cazare +
pensiune
completă

683,24
953,52
1823,52
1045,16
848,34
953,52
773,33
683,24
704,12
988,32
1900,08
1083,44
876,96
988,32
798,85
704,12

822,44
1092,72
1962,72
1184,36
987,54
1092,72
912,53
822,44
843,32
1127,52
2039,28
1222,64
1016,16
1127,52
938,05
843,32

1001,66
1407,08
2712,08
1544,54
1249,32
1407,08
1136,80
1001,66
1032,98
1459,28
2826,92
1601,96
1292,24
1459,28
1175,08
1032,98

1210,46
1615,88
2920,88
1753,34
1458,12
1615,88
1345,60
1210,46
1241,78
1668,08
3035,72
1810,76
1501,04
1668,08
1383,88
1241,78

1320,08
1860,64
3600,64
2043,92
1650,29
1860,64
1500,26
1320,08
1361,84
1930,24
3753,76
2120,48
1707,52
1930,24
1551,30
1361,84

1598,48
2139,04
3879,04
2322,32
1928,69
2139,04
1778,66
1598,48
1640,24
2208,64
4032,16
2398,88
1985,92
2208,64
1829,70
1640,24

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare cu mic dejun + cină - în sistem bufet/pensiune completă (prânz
fișă cont 60 Lei/zi), o procedură SPA/pachet/persoană în Nelumbo MED - SPA, acces la
Aquaparc Felixarium, acces la sauna umedă, sauna uscată, sala de fitness şi Fântâna de
Gheaţă din Nelumbo Med SPA..
Facilități copii: 0 - 2 ani beneficiază de gratuitate la mic dejun şi cină și achită 40,60

Lei/zi pentru pensiune completă, 2 - 12 ani beneficiază de gratuitate la cazare și achită
masa - mic dejun 23,20 Lei şi prânz sau cină - 40,60 Lei/zi; peste 12 ani - achită cazare
și masă la tarif de adult. În camera single se pot caza 1 adult, 1 adult şi 1 copil 0 - 2 ani,
1 adult și 1 copil 2 - 12 ani (copilul achită doar servicii de masă). Hotelul nu dispune de
paturi suplimentare.

Oferta H3 Gerovital – Elixirul tinereții

Oferta Ozonoterapie

Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)

Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)

Sejur minim 7 nopți

Sejur minim 7 nopți

PERIOADA

TIP CAMERĂ

Dublă
Single
03 Ian - 31 Mar
Apartament 1 persoană
Apartament 2 persoane
Dublă
Single
01 Apr - 16 Iun
Apartament 1 persoană
Apartament 2 persoane
Dublă
Single
17 Iun - 14 Sep
Apartament 1 persoană
Apartament 2 persoane

Cazare +
demipensiune

Cazare +
pensiune
completă

399,04
523,16
941,92
580,00
408,32
538,24
974,40
597,40
424,56
566,08
1035,88
627,56

468,64
530,12
1220,32
649,60
477,92
545,20
1252,80
667,00
494,16
573,04
1314,28
697,16

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: mic dejun şi cină bufet suedez, tratament Gerovital de luni până vineri,
consultaţie medicală, acces la Aquapark Felixarium (14 piscine cu apă termală curativa
și apa recirculată): 10 piscine acoperite, 4 piscine în aer liber, 2 topogane, piscine pentru
copii, teren de sport, spaţii de joacă, locuri de luat masa, acces la saună umedă, uscată,
studio fitness şi fântâna de gheaţă din Nelumbo Med - Spa, parcare şi WI-FI gratuit.
Efecte H3: prevenirea îmbătrânirii premature, încetinirea procesului de îmbătrânire, creşterea capacităţii fizice și intelectuale, prevenirea aterosclerozei sistemice.
Facilități copii: 0 - 2 ani beneficiază de gratuitate la mic dejun şi cină și achită 40,60
Lei/zi pentru pensiune completă, 2 - 12 ani beneficiază de gratuitate la cazare și achită
masa - mic dejun 23,20 Lei şi prânz sau cină - 40,60 Lei/zi; peste 12 ani - achită cazare
și masă la tarif de adult. În camera single se pot caza 1 adult, 1 adult şi 1 copil 0 - 2 ani,
1 adult și 1 copil 2 - 12 ani (copilul achită doar servicii de masă). Hotelul nu dispune de
paturi suplimentare.
Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

PERIOADA

TIP CAMERĂ

Dublă
Single
03 Ian - 31 Mar
Apartament 1 persoană
Apartament 2 persoane
Dublă
Single
01 Apr - 16 Iun
Apartament 1 persoană
Apartament 2 persoane
Dublă
Single
17 Iun - 14 Sep
Apartament 1 persoană
Apartament 2 persoane

Cazare +
demipensiune

Cazare +
pensiune
completă

399,04
523,16
941,92
580,00
408,32
538,24
974,40
597,40
424,56
566,08
1035,88
627,56

468,64
530,12
1220,32
649,60
477,92
545,20
1252,80
974,40
494,16
573,04
1314,28
697,16

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: mic dejun şi cină bufet suedez, tratament Ozonoterapie, consultaţie
medicală, acces la Aquapark Felixarium (14 piscine cu apă termală curativa și apa recirculată): 10 piscine acoperite, 4 piscine în aer liber, 2 topogane, piscine pentru copii,
teren de sport, spaţii de joacă, locuri de luat masa, acces la saună umedă, uscată, studio
fitness şi fântâna de gheaţă din Nelumbo Med - Spa, parcare şi WI-FI gratuit.
Efecte ozonoterapie: reducerea durerilor, tratarea afecţiunilor reumatice și a afecţiunilor
inflamatorii ale articulaţiilor, imunostimulant, detoxifiant. Nu generează alergii sau intolerante, nu are reacţii adverse.
Facilități copii: 0 - 2 ani beneficiază de gratuitate la mic dejun şi cină și achită 40,60
Lei/zi pentru pensiune completă, 2 - 12 ani beneficiază de gratuitate la cazare și achită
masa - mic dejun 23,20 Lei şi prânz sau cină - 40,,60 Lei/zi; peste 12 ani - achită cazare
și masă la tarif de adult. În camera single se pot caza 1 adult, 1 adult şi 1 copil 0 - 2 ani,
1 adult și 1 copil 2 - 12 ani (copilul achită doar servicii de masă). Hotelul nu dispune de
paturi suplimentare.
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HOTEL INTERNATIONAL

Înscrieri timpurii
Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
Oferta ODIHNĂ
Sejur minim 5 nopți
PERIOADA

01 Apr - 14 Iun
(Termen de
plată integrală
10.02.2018)

15 Iun - 15 Sep
(Termen de
plată integrală
15.04.2018)

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 cosmetică, 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, internet,
uscător de păr, telefon. Hotelul are în
dotare și 3 camere pentru persoane cu
dizabilităţi.
Număr total camere: 207 din care
single 80, duble 107, apartamente 20
- apartamentul este compus din living
şi dormitor.
Observații: nu se acceptă accesul cu
animale de companie.
Fitness/Wellness/Sport: piscină în aer
liber - 3 piscine, piscină acoperită - 2
piscine, piscină cu apă termală, bază
tratament, sală fitness, bazin wellness

cu hidromasaj, hidroterapie, hidromasaj complex, masaj, duşuri speciale
cu cromo sau aromo-terapie, jacuzzi,
saună, solar.
Tratament: balneoterapie (băi cu apă
termală în vane și bazine); hidroterapie
(duș şi masaj subacval, hidromasaj Caracalla, duşuri speciale: Vichy, Cyklonik,
jacuzzi); electroterapie (băi galvanice,
băi Stanger, diadinamice, ultrasunete,
TENS, curenţi interferenţiali, unde scurte, magnetoterapie); inhalaţii cu apă
termală și medicamente; împachetări
şi băi cu nămol; masoterapie (masaj
medicinal şi limfatic, masaj de relaxare).
Distracţie: agrement diversificat - aqua
park, teren de minigolf, biliard, spaţiu de
joacă pentru copii. Opţional: excursie
la Peştera Urşilor, Peştera Vântului şi
Unguru Mare, Peştera de Cristale de la
Roşia şi Peştera Meziad, turul oraşului
Oradea.

Interntional SPA
Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
PERIOADA
01 Feb - 31 Mar
01 Apr - 14 Iun

TIP CAMERĂ

Cazare + demipensiune
Sejur minim 5 nopți

Dublă
Single
Dublă
Single

225,00
298,12
241,86
324,80

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: mic dejun bufet suedez, prânz sau cină fișă cont 38 Lei/zi/adult, 2 proceduri spa/zi în baza de tratament Internaţional, acces gratuit la saună, piscine și sala
fitness. Proceduri spa incluse: electrostimulare anticelulitica (pentru ea), electrostimulare
tonizanta (pentru el), terapia Kneipp, dus Caracalla, Aquagym.
Facilități copii: 0 - 2 ani beneficiază de gratuitate la cazare și masă, copiii cu vârsta între
2 - 18 ani achită mic dejun 17,40 Lei/zi fără pat suplimentar, cu pat suplimentar achită 50%
din tariful de cazare al unui adult.
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16 Sep - 15 Oct
(Termen de
plată integrală
10.08.2018)

16 Oct - 23 Dec
(Termen de
plată integrală
10.09.2018)

TIP CAMERĂ

Dublă
Single
Pat suplimentar 2 - 11,99 ani
Pat suplimentar 12 - 17,99
ani/adult
Apartament 2 persoane
Dublă
Single
Pat suplimentar 2 - 11,99 ani
Pat suplimentar 12 - 17,99
ani/adult
Apartament 2 persoane
Dublă
Single
Pat suplimentar 2 - 11,99 ani
Pat suplimentar 12 - 17,99
ani/adult
Apartament 2 persoane
Dublă
Single
Pat suplimentar 2 - 11,99 ani
Pat suplimentar 12 - 17,99
ani/adult
Apartament 2 persoane

Cazare +
demipensiune

Cazare +
pensiune
completă

196,90
269,50
104,50

238,70
311,30
132,00

135,30

177,10

262,90
238,70
328,90
118,80

304,70
280,50
370,70
146,30

162,80

204,60

359,15
196,90
269,50
104,50

400,95
238,70
311,30
132,00

135,30

177,10

294,25
179,30
242,00
95,70

336,05
221,10
283,80
123,20

126,50

168,30

262,90

304,70

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare cu demipensiune/pensiune completă. Acces gratuit la piscine interioare şi exterioare, şezlong gratuit, sala de fitness şi saună.
Facilități copii: 0 - 2 ani beneficiază de gratuitate la cazare și masă, 2 - 12 ani beneficiază
de gratuitate la cazare dacă nu solicită pat suplimentar și achită micul dejun și cina (obligatoriu) 44 Lei/zi/copil, prânz opţional 27,50 Lei/zi/copil; 1 copil cu vârsta peste 12 ani va
achita patul suplimentar conform tabel.

Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
Oferta TRATAMENT
Sejur minim 5 nopți
PERIOADA

01 Apr - 14 Iun
(Termen de
plată integrală
10.02.2018)

15 Iun - 15 Sep
(Termen de
plată integrală
15.04.2018)

16 Sep - 15 Oct
(Termen de
plată integrală
10.08.2018)

16 Oct - 23 Dec
(Termen de
plată integrală
10.09.2018)

TIP CAMERĂ

Dublă
Single
Pat suplimentar 2 - 11,99 ani
Pat suplimentar 12 - 17,99
ani/adult
Apartament 2 persoane
Dublă
Single
Pat suplimentar 2 - 11,99 ani
Pat suplimentar 12 - 17,99
ani/adult
Apartament 2 persoane
Dublă
Single
Pat suplimentar 2 - 11,99 ani
Pat suplimentar 12 - 17,99
ani/adult
Apartament 2 persoane
Dublă
Single
Pat suplimentar 2 - 11,99 ani
Pat suplimentar 12 - 17,99
ani/adult
Apartament 2 persoane

Cazare +
demipensiune

Cazare +
pensiune
completă

240,90
300,30
104,50

282,70
342,10
132,00

135,30

177,10

320,65
278,30
353,10
118,80

362,45
320,10
394,90
146,30

162,80

204,60

377,85
240,90
300,30
104,50

419,65
282,70
342,10
132,00

135,30

177,10

320,65
224,40
273,90
95,70

362,45
266,20
315,70
123,20

126,50

168,30

290,95

332,75

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare cu demipensiune/pensiune completă şi tratament. Acces gratuit
la piscine interioare şi exterioare, şezlong gratuit, sala de fitness şi saună. Tratamentul
balnear se acordă pentru sejur de minimum 5 zile şi include o consultaţie medicală iniţială,
3 proceduri/zi lucrătoare cu excepţia zilelor de sâmbăta, duminica 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.
Facilități copii: 0 - 2 ani beneficiază de gratuitate la cazare și masă, 2 - 12 ani beneficiază
de gratuitate la cazare dacă nu solicită pat suplimentar și achită micul dejun și cina (obligatoriu) 44 Lei/zi/copil, prânz opţional 27,50 Lei/zi/copil; 1 copil cu vârsta peste 12 ani va
achita patul suplimentar conform tabel.

Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
ODIHNĂ
PERIOADA

05 Ian - 31 Mar
16 Oct - 23 Dec

01 Apr - 14 Iun
16 Sep - 15 Oct

15 Iun - 15 Sep

Cazare +
pensiune
completă

Dublă
Single
Pat suplimentar 2 - 11,99 ani
Pat suplimentar 12 - 17,99
ani/adult
Apartament 2 persoane
Dublă
Single
Pat suplimentar 2 - 11,99 ani
Pat suplimentar 12 - 17,99
ani/adult
Apartament 2 persoane
Dublă
Single
Pat suplimentar 2 - 11,99 ani
Pat suplimentar 12 - 17,99
ani/adult
Apartament 2 persoane

197,20
267,96
105,56

214,28
312,04
134,56

138,04

182,12

291,74
216,92
299,28
114,84

335,82
261,00
343,36
143,84

147,32

191,40

327,12
262,16
363,08
131,08

371,20
306,24
407,16
160,08

177,48

221,56

397,30

441,38

Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
Oferta TRATAMENT
Sejur minim 5 nopți
PERIOADA

01 Apr - 14 Iun
16 Sep - 15 Oct

Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

Cazare +
demipensiune

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare cu demipensiune/pensiune completă. Acces gratuit la piscine interioare şi exterioare, şezlong gratuit, sala de fitness şi saună.
Facilități copii: 0 - 2 ani beneficiază de gratuitate la cazare și masă, 2 - 12 ani beneficiază
de gratuitate la cazare dacă nu solicită pat suplimentar și achită micul dejun și cina (obligatoriu) 46.4 Lei/zi/copil, prânz opţional 29 Lei/zi/copil; 1 copil cu vârsta peste 12 ani va
achita patul suplimentar conform tabel.

05 Ian - 31 Mar
16 Oct - 23 Dec

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare cu demipensiune/pensiune completă şi tratament. Acces gratuit
la piscine interioare şi exterioare, şezlong gratuit, sala de fitness şi saună. Tratamentul
balnear se acordă pentru sejur de minimum 5 zile şi include o consultaţie medicală iniţială,
3 proceduri/zi lucrătoare cu excepţia zilelor de sâmbăta, duminica 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.
Facilități copii: 0 - 2 ani beneficiază de gratuitate la cazare și masă, 2 - 12 ani beneficiază
de gratuitate la cazare dacă nu solicită pat suplimentar și achită micul dejun și cina (obligatoriu) 46.4 Lei/zi/copil, prânz opţional 29 Lei/zi/copil; 1 copil cu vârsta peste 12 ani va
achita patul suplimentar conform tabel.

TIP CAMERĂ

15 Iun - 15 Sep

TIP CAMERĂ

Dublă
Single
Pat suplimentar 2 - 11,99 ani
Pat suplimentar 12 - 17,99
ani/adult
Apartament 2 persoane
Dublă
Single
Pat suplimentar 2 - 11,99 ani
Pat suplimentar 12 - 17,99
ani/adult
Apartament 2 persoane
Dublă
Single
Pat suplimentar 2 - 11,99 ani
Pat suplimentar 12 - 17,99
ani/adult
Apartament 2 persoane

Cazare +
demipensiune

Cazare +
pensiune
completă

247,08
306,24
105,56

291,16
350,32
134,56

138,04

182,12

325,96
264,48
334,08
114,84

370,04
308,56
378,16
143,84

147,32

191,40

357,28
305,08
389,16
131,08

401,36
349,16
433,84
160,08

177,48

221,56

418,76

462,84
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***

BĂILE FELIX, județul Bihor

HOTEL TERMAL

Număr total camere: 178 din care
single 58, duble 114 și apartamente 6
- apartamentul este compus din living
şi dormitor.
Observații: Nu se acceptă accesul cu
animale de companie.
Servicii: spălătorie - curățătorie - călcătorie.
Dotări generale: restaurant 300 locuri, 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, manichiură, pedichiură, se acceptă

cărţi de credit. Săli de conferinţă: 3 - capacitate între 60 - 200 locuri; în cadrul
Clubului Felix există o sală de conferinţe multifuncţională (300 locuri).
Dotări camere: aer condiţionat, TV - cablu, minibar, baie cu cadă, baie cu duș,
internet - la recepţie, uscător de păr.

Înscrieri timpurii
Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
Oferta TRATAMENT
Sejur minim 5 nopți
PERIOADA

Înscrieri timpurii
Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
Oferta ODIHNĂ
Sejur minim 5 nopți
PERIOADA

01 Apr - 14 Iun
(Termen de
plată integrală
10.02.2018)

15 Iun - 15 Sep
(Termen de
plată integrală
15.04.2018)

16 Sep - 15 Oct
(Termen de
plată integrală
10.08.2018)

16 Oct - 23 Dec
(Termen de
plată integrală
10.09.2018)

TIP CAMERĂ

Dublă
Single
Pat suplimentar 2 - 11,99 ani
Pat suplimentar 12 - 17,99
ani/adult
Apartament 2 persoane
Dublă
Single
Pat suplimentar 2 - 11,99 ani
Pat suplimentar 12 - 17,99
ani/adult
Apartament 2 persoane
Dublă
Single
Pat suplimentar 2 - 11,99 ani
Pat suplimentar 12 - 17,99
ani/adult
Apartament 2 persoane
Dublă
Single
Pat suplimentar 2 - 11,99 ani
Pat suplimentar 12 - 17,99
ani/adult
Apartament 2 persoane

Cazare +
demipensiune

Cazare +
pensiune
completă

163,90
222,20
85,80

200,20
258,50
107,80

114,40

150,70

242,00
201,30
273,90
97,90

278,30
237,60
310,20
119,90

139,70

176,00

298,65
163,90
222,20
85,80

334,95
200,20
258,50
107,80

114,40

150,70

242,00
150,70
201,30
79,20

278,30
187,00
237,60
101,20

107,80

144,10

218,35

254,65

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare cu demipensiune/pensiune completă. Acces gratuit la piscine interioare şi exterioare, şezlong gratuit, sala de fitness.
Facilități copii: 0 - 2 ani beneficiază de gratuitate la cazare și masă, 2 - 12 ani beneficiază
de gratuitate la cazare dacă nu solicită pat suplimentar și achită micul dejun și cina (obligatoriu) 37,40 Lei/zi/copil, prânz opţional 22 Lei/zi/copil; 1 copil cu vârsta peste 12 ani va
achita patul suplimentar conform tabel.
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Fitness/Wellness/Sport: piscină în aer
liber - 2 piscine cu apă termală (una
pentru copii), piscină acoperită - 1 piscină, baza tratament, sală fitness. Opţional: excursie la Peştera Urşilor, Peştera
Vântului şi Unguru Mare, Peştera de
Cristale de la Roşia şi Peştera Meziad,
turul oraşului Oradea.

01 Apr - 14 Iun
(Termen de
plată integrală
10.02.2018)

15 Iun - 15 Sep
(Termen de
plată integrală
15.04.2018)

16 Sep - 15 Oct
(Termen de
plată integrală
10.08.2018)

16 Oct - 23 Dec
(Termen de
plată integrală
10.09.2018)

TIP CAMERĂ

Dublă
Single
Pat suplimentar 2 - 11,99 ani
Pat suplimentar 12 - 17,99
ani/adult
Apartament 2 persoane
Dublă
Single
Pat suplimentar 2 - 11,99 ani
Pat suplimentar 12 - 17,99
ani/adult
Apartament 2 persoane
Dublă
Single
Pat suplimentar 2 - 11,99 ani
Pat suplimentar 12 - 17,99
ani/adult
Apartament 2 persoane
Dublă
Single
Pat suplimentar 2 - 11,99 ani
Pat suplimentar 12 - 17,99
ani/adult
Apartament 2 persoane

Cazare +
demipensiune

Cazare +
pensiune
completă

184,80
232,10
85,80

221,10
268,40
107,80

114,40

150,70

248,05
222,20
283,80
97,90

284,35
258,50
320,10
119,90

139,70

176,00

304,70
184,80
270,60
85,80

341,00
221,10
306,90
107,80

114,40

150,70

248,05
171,60
211,20
79,20

284,35
207,90
247,50
101,20

107,80

144,10

224,40

260,70

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare cu demipensiune/pensiune completă şi tratament. Acces gratuit
la piscine interioare şi exterioare, şezlong gratuit, sala de fitness şi saună. Tratamentul
balnear se acordă pentru sejur de minimum 5 zile şi include o consultaţie medicală iniţială,
3 proceduri/zi lucrătoare cu excepţia zilelor de sâmbăta, duminica şi a sărbătorilor legale.
Tratamentul balnear se acordă pentru sejur de minimum 5 zile şi include o consultaţie
medicală iniţială, 3 proceduri/zi lucrătoare cu excepţia zilelor de sâmbăta, duminica şi a
sărbătorilor legale.
Pentru tratament este este necesară prezentarea dovezii de asigurat (card de sănătate şi
adeverinţă de la locul de muncă) și bilet de trimitere pentru servicii medicale în sistemul
asigurărilor sociale de sănătate. Procedurile corespunzătoare zilelor exceptate se reprogramează în zilele lucrătoare.
Facilități copii: 0 - 2 ani beneficiază de gratuitate la cazare și masă, 2 - 12 ani beneficiază
de gratuitate la cazare dacă nu solicită pat suplimentar și achită micul dejun și cina (obligatoriu) 37,40 Lei/zi/copil, prânz opţional 22 Lei/zi/copil; 1 copil cu vârsta peste 12 ani va
achita patul suplimentar conform tabel.

Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)

ODIHNĂ
PERIOADA

05 Ian - 31 Mar
16 Oct - 23 Dec

01 Apr - 14 Iun
16 Sep - 15 Oct

15 Iun - 15 Sep

TIP CAMERĂ
Dublă
Single
Pat suplimentar 2 - 11,99 ani
Pat suplimentar 12 - 17,99
ani/adult
Apartament 2 persoane
Dublă
Single
Pat suplimentar 2 - 11,99 ani
Pat suplimentar 12 - 17,99
ani/adult
Apartament 2 persoane
Dublă
Single
Pat suplimentar 2 - 11,99 ani
Pat suplimentar 12 - 17,99
ani/adult
Apartament 2 persoane

Cazare +
demipensiune

Cazare +
pensiune
completă

165,88
223,88
87,00

204,16
262,16
110,20

117,16

155,44

243,02
179,80
245,92
93,96

281,30
218,08
284,20
117,16

124,12

162,40

267,96
221,56
303,92
107,88

306,24
259,84
342,20
131,08

151,96

190,24

331,76

370,04

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare cu demipensiune/pensiune completă. Acces gratuit la piscine interioare şi exterioare, şezlong gratuit, sala de fitness.
Facilități copii: 0 - 2 ani beneficiază de gratuitate la cazare și masă, 2 - 12 ani beneficiază
de gratuitate la cazare dacă nu solicită pat suplimentar și achită micul dejun și 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.

***

Oferta TRATAMENT
Sejur minim 5 nopți
PERIOADA

05 Ian - 31 Mar
16 Oct - 23 Dec

01 Apr - 14 Iun
16 Sep - 15 Oct

15 Iun - 15 Sep

TIP CAMERĂ

Dublă
Single
Pat suplimentar 2 - 11,99 ani
Pat suplimentar 12 - 17,99
ani/adult
Apartament 2 persoane
Dublă
Single
Pat suplimentar 2 - 11,99 ani
Pat suplimentar 12 - 17,99
ani/adult
Apartament 2 persoane
Dublă
Single
Pat suplimentar 2 - 11,99 ani
Pat suplimentar 12 - 17,99
ani/adult
Apartament 2 persoane

Cazare +
demipensiune

Cazare +
pensiune
completă

187,92
233,16
87,00

226,20
271,44
110,20

117,16

155,44

248,82
203,00
257,52
93,96

287,10
241,28
295,80
117,16

124,12

162,40

276,08
244,76
315,52
107,88

314,36
283,04
353,80
131,08

151,96

190,24

339,88

378,16

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare cu demipensiune/pensiune completă şi tratament. Acces gratuit
la piscine interioare şi exterioare, şezlong gratuit, sala de fitness. Tratamentul balnear se
acordă pentru sejur de minimum 5 zile şi include o consultaţie medicală iniţială, 3 proceduri/zi lucrătoare cu excepţia zilelor de sâmbăta, duminica şi a sărbătorilor legale.
Pentru tratament este este necesară prezentarea dovezii de asigurat (card de sănătate şi
adeverinţă de la locul de muncă) și bilet de trimitere pentru servicii medicale în sistemul
asigurărilor sociale de sănătate. Procedurile corespunzătoare zilelor exceptate se reprogramează în zilele lucrătoare.
Facilități copii: 0 - 2 ani beneficiază de gratuitate la cazare și masă, 2 - 12 ani beneficiază
de gratuitate la cazare dacă nu solicită pat suplimentar și achită micul dejun și 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.

BĂILE FELIX, județul Bihor

HOTEL NUFĂRUL

Dotări generale: restaurant 120 locuri,
parcare proprie cu plată, păstrare obiecte de valoare, bar de zi, terasă de vară,
lift. Parcarea se achită la recepţie. O
sală de conferinţă de 20 locuri, dispune
de laptop, videoproiector, retroproiector,
ecran, flipchart; în cadrul Clubului Felix

există o sală de conferinţe multifuncţionala (300 locuri).
Dotări camere: aer condiţionat, TV
cablu, minibar, baie cu cadă, balcon,
uscător de păr.
Număr total camere: 78 din care single 6, duble 70, apartamente 2 - apar-

Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

tamentul este compus din living şi
dormitor.
Observații: Nu se acceptă accesul cu
animale de companie.
Fitness/Wellness/Sport: 2 piscine în
aer liber, o piscină acoperită, SPA, bază
tratament, sală fitness, piscina, centrul
SPA şi baza de tratament sunt comune
cu Hotel Termal (acces tunel subteran
încălzit).
Tratament: hidroterapie (băi cu apă
termală în bazine şi vane, băi de plante, duș subacval, duș scoţian, jacuzzi,
afuziuni, baie drenolimfatică); kinetoterapie în bazine cu apă termală și vane;

elongaţii; electroterapie (stanger, băi
galvanice, diadinamice, ultrasunete, laser, curenţi interferenţiali, unde scurte,
TENS, magnetodiaflux; inhalaţii de aerosoli cu ape termale și medicamente;
termoterapie (împachetări cu parafină);
aromoterapie (băi cu arome, gimnastică relaxantă, masaj cu uleiuri); masoterapie (masaj general și parţial, masaj
relaxant și tonifiant; kinetoterapie.
Tratamentul balnear se acordă pentru
minimum 5 zile şi include consultaţie
medicală iniţială, 15 de proceduri/ 5 zile
lucrătoare (excepţie sâmbăta, duminica și sărbătorile legale); procedurile
din zilele exceptate se vor reprograma;
asistență medicală permanentă. Opţional: excursie la Peştera Urşilor, Peştera
Vântului şi Unguru Mare, Peştera de
Cristale de la Roşia şi Peştera Meziad,
turul oraşului Oradea.
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Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)

BALNEO MONTAN & DELTA DUNĂRII 2018

Înscrieri timpurii

Înscrieri timpurii

Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)

Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)

Oferta ODIHNĂ
Sejur minim 5 nopți
PERIOADA

01 Apr - 14 Iun
(Termen de
plată integrală
10.02.2018)

15 Iun - 15 Sep
(Termen de
plată integrală
15.04.2018)

16 Sep - 15 Oct
(Termen de
plată integrală
10.08.2018)

16 Oct - 23 Dec
(Termen de
plată integrală
10.09.2018)

TIP CAMERĂ

Dublă fără balcon
Dublă cu balcon
Single fără balcon
Single cu balcon
Pat suplimentar 2 - 11,99 ani
(fără balcon)
Pat suplimentar 2 - 11,99 ani
(cu balcon)
Pat suplimentar 12 - 17,99
ani/adult (fără balcon)
Pat suplimentar 12 - 17,99
ani/adult (cu balcon)
Dublă fără balcon
Dublă cu balcon
Single fără balcon
Single cu balcon
Pat suplimentar 2 - 11,99 ani
(fără balcon)
Pat suplimentar 2 - 11,99 ani
(cu balcon)
Pat suplimentar 12 - 17,99
ani/adult (fără balcon)
Pat suplimentar 12 - 17,99
ani/adult (cu balcon)
Dublă fără balcon
Dublă cu balcon
Single fără balcon
Single cu balcon
Pat suplimentar 2 - 11,99 ani
(fără balcon)
Pat suplimentar 2 - 11,99 ani
(cu balcon)
Pat suplimentar 12 - 17,99
ani/adult (fără balcon)
Pat suplimentar 12 - 17,99
ani/adult (cu balcon)
Dublă fără balcon
Dublă cu balcon
Single fără balcon
Single cu balcon
Pat suplimentar 2 - 11,99 ani
(fără balcon)
Pat suplimentar 2 - 11,99 ani
(cu balcon)
Pat suplimentar 12 - 17,99
ani/adult (fără balcon)
Pat suplimentar 12 - 17,99
ani/adult (cu balcon)

Cazare +
demipensiune

Cazare +
pensiune
completă

145,20
163,90
192,50
222,20

181,50
200,20
228,80
258,50

77,00

99,00

105,60

141,90

85,80

107,80

114,40

150,70

183,70
201,30
246,40
273,90

220,00
237,60
282,70
310,20

90,20

112,20

132,00

168,30

97,90

119,90

139,70

176,00

145,20
163,90
192,50
222,20

181,50
200,20
228,80
258,50

77,00

99,00

105,60

141,90

85,80

107,80

114,40

150,70

136,40
150,70
178,20
201,30

172,70
187,00
214,50
237,60

72,60

94,60

101,20

137,50

79,20

101,20

107,80

144,10

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare cu demipensiune/pensiune completă. Acces gratuit la piscine interioare şi exterioare, şezlong gratuit, sala de fitness a Hotelului Termal.
Facilități copii: 0 - 2 ani beneficiază de gratuitate la cazare și masă, 2 - 12 ani beneficiază
de gratuitate la cazare dacă nu solicită pat suplimentar și achită micul dejun și cina (obligatoriu) 37,40 Lei/zi/copil, prânz opţional 22 Lei/zi/copil; 1 copil cu vârsta peste 12 ani va
achita patul suplimentar conform tabel.
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Oferta TRATAMENT
Sejur minim 5 nopți
PERIOADA

01 Apr - 14 Iun
(Termen de
plată integrală
10.02.2018)

15 Iun - 15 Sep
(Termen de
plată integrală
15.04.2018)

16 Sep - 15 Oct
(Termen de
plată integrală
10.08.2018)

16 Oct - 23 Dec
(Termen de
plată integrală
10.09.2018)

TIP CAMERĂ

Dublă fără balcon
Dublă cu balcon
Single fără balcon
Single cu balcon
Pat suplimentar 2 - 11,99 ani
(fara balcon)
Pat suplimentar 2 - 11,99 ani
(cu balcon)
Pat suplimentar 12 - 17,99
ani/adult (fara balcon)
Pat suplimentar 12 - 17,99
ani/adult (cu balcon)
Dublă fără balcon
Dublă cu balcon
Single fără balcon
Single cu balcon
Pat suplimentar 2 - 11,99 ani
(fara balcon)
Pat suplimentar 2 - 11,99 ani
(cu balcon)
Pat suplimentar 12 - 17,99
ani/adult (fara balcon)
Pat suplimentar 12 - 17,99
ani/adult (cu balcon)
Dublă fără balcon
Dublă cu balcon
Single fără balcon
Single cu balcon
Pat suplimentar 2 - 11,99 ani
(fara balcon)
Pat suplimentar 2 - 11,99 ani
(cu balcon)
Pat suplimentar 12 - 17,99
ani/adult (fara balcon)
Pat suplimentar 12 - 17,99
ani/adult (cu balcon)
Dublă fără balcon
Dublă cu balcon
Single fără balcon
Single cu balcon
Pat suplimentar 2 - 11,99 ani
(fara balcon)
Pat suplimentar 2 - 11,99 ani
(cu balcon)
Pat suplimentar 12 - 17,99
ani/adult (fara balcon)
Pat suplimentar 12 - 17,99
ani/adult (cu balcon)

Cazare +
demipensiune

Cazare +
pensiune
completă

167,20
184,80
203,50
232,10

203,50
221,10
239,80
268,40

77,00

99,00

105,60

141,90

85,80

107,80

114,40

150,70

203,50
222,20
254,10
283,80

239,80
258,50
290,40
320,10

90,20

112,20

118,80

168,30

97,90

119,90

139,70

176,00

167,20
184,80
203,50
232,10

203,50
221,10
239,80
268,40

77,00

99,00

105,60

141,90

85,80

107,80

114,40

150,80

157,30
171,60
188,10
211,20

193,60
207,90
224,40
247,50

72,60

94,60

101,20

137,50

79,20

101,20

107,80

144,10

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare cu demipensiune/pensiune completă şi tratament. Acces gratuit la
piscine interioare şi exterioare, şezlong gratuit, sala de fitness a Hotelului Termal. Tratamentul
balnear se acordă pentru sejur de minimum 5 zile şi include o consultaţie medicală iniţială,
3 proceduri/zi lucrătoare cu excepţia zilelor de sâmbăta, duminica şi a sărbătorilor legale.
Tratamentul balnear se acordă pentru sejur de minimum 5 zile şi include o consultaţie medicală iniţială, 3 proceduri/zi lucrătoare cu excepţia zilelor de sâmbăta, duminica şi a sărbă-

Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)

Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)

Oferta ODIHNĂ
PERIOADA

01 Mar - 31 Mar
16 Oct - 23 Dec

01 Apr - 14 Iun
16 Sep - 15 Oct

15 Iun - 15 Sep

TIP CAMERĂ
Dublă fără balcon
Dublă cu balcon
Single fără balcon
Single cu balcon
Pat suplimentar 2 - 11,99 ani
(fara balcon)
Pat suplimentar 2 - 11,99 ani
(cu balcon)
Pat suplimentar 12 - 17,99
ani/adult (fara balcon)
Pat suplimentar 12 - 17,99
ani/adult (cu balcon)
Dublă fără balcon
Dublă cu balcon
Single fără balcon
Single cu balcon
Pat suplimentar 2 - 11,99 ani
(fara balcon)
Pat suplimentar 2 - 11,99 ani
(cu balcon)
Pat suplimentar 12 - 17,99
ani/adult (fara balcon)
Pat suplimentar 12 - 17,99
ani/adult (cu balcon)
Dublă fără balcon
Dublă cu balcon
Single fără balcon
Single cu balcon
Pat suplimentar 2 - 11,99 ani
(fara balcon)
Pat suplimentar 2 - 11,99 ani
(cu balcon)
Pat suplimentar 12 - 17,99
ani/adult (fara balcon)
Pat suplimentar 12 - 17,99
ani/adult (cu balcon)

Cazare +
demipensiune

Cazare +
pensiune
completă

150,80
165,88
199,52
223,88

189,08
204,16
237,80
262,16

80,04

103,24

110,20

148,48

87,00

110,20

117,16

155,44

158,92
179,80
212,28
245,92

197,20
218,08
250,56
284,20

83,52

106,72

113,68

151,96

93,96

117,16

124,12

162,40

201,84
221,56
272,60
303,92

240,12
259,84
310,88
342,20

98,60

121,80

142,68

180,96

107,88

131,08

151,96

190,24

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare cu demipensiune/pensiune completă. Acces gratuit la piscine interioare şi exterioare, şezlong gratuit, sala de fitness a Hotelului Termal.
Facilități copii: 0 - 2 ani beneficiază de gratuitate la cazare și masă, 2 - 12 ani beneficiază
de gratuitate la cazare dacă nu solicită pat suplimentar și achită micul dejun și 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.

Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

Oferta TRATAMENT
Sejur minim 5 nopți
PERIOADA

01 Mar - 31 Mar
16 Oct - 23 Dec

01 Apr - 14 Iun
16 Sep - 15 Oct

15 Iun - 15 Sep

TIP CAMERĂ

Dublă fără balcon
Dublă cu balcon
Single fără balcon
Single cu balcon
Pat suplimentar 2 - 11,99 ani
(fara balcon)
Pat suplimentar 2 - 11,99 ani
(cu balcon)
Pat suplimentar 12 - 17,99
ani/adult (fara balcon)
Pat suplimentar 12 - 17,99
ani/adult (cu balcon)
Dublă fără balcon
Dublă cu balcon
Single fără balcon
Single cu balcon
Pat suplimentar 2 - 11,99 ani
(fara balcon)
Pat suplimentar 2 - 11,99 ani
(cu balcon)
Pat suplimentar 12 - 17,99
ani/adult (fara balcon)
Pat suplimentar 12 - 17,99
ani/adult (cu balcon)
Dublă fără balcon
Dublă cu balcon
Single fără balcon
Single cu balcon
Pat suplimentar 2 - 11,99 ani
(fara balcon)
Pat suplimentar 2 - 11,99 ani
(cu balcon)
Pat suplimentar 12 - 17,99
ani/adult (fara balcon)
Pat suplimentar 12 - 17,99
ani/adult (cu balcon)

Cazare +
demipensiune

Cazare +
pensiune
completă

174,00
187,92
211,12
233,16

212,28
226,20
249,40
271,44

80,04

103,24

110,20

148,48

87,00

110,20

117,16

155,44

183,28
203,00
226,20
257,52

221,56
241,28
264,48
295,80

83,52

106,72

113,68

151,96

93,96

117,16

124,12

162,40

209,96
230,84
269,12
301,60

248,24
269,12
307,40
339,88

98,60

121,80

128,76

167,04

107,88

131,08

138,04

176,32

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare cu demipensiune/pensiune completă şi tratament. Acces gratuit la
piscine interioare şi exterioare, şezlong gratuit, sala de fitness a Hotelului Termal. Tratamentul
balnear se acordă pentru sejur de minimum 5 zile şi include o consultaţie medicală iniţială,
3 proceduri/zi lucrătoare cu excepţia zilelor de sâmbăta, duminica şi a sărbătorilor legale.
Pentru tratament este este necesară prezentarea dovezii de asigurat (card de sănătate şi
adeverinţa de la locul de muncă) și bilet de trimitere pentru servicii medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate. Procedurile corespunzătoare zilelor exceptate se reprogramează în zilele lucrătoare.
Facilități copii: 0 - 2 ani beneficiază de gratuitate la cazare și masă, 2 - 12 ani beneficiază de
gratuitate la cazare dacă nu solicită pat suplimentar și achită micul dejun și 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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torilor legale.
Pentru tratament este este necesară prezentarea dovezii de asigurat (card de sănătate şi
adeverinţa de la locul de muncă) și bilet de trimitere pentru servicii medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate. Procedurile corespunzătoare zilelor exceptate se reprogramează în zilele lucrătoare.
Facilități copii: 0 - 2 ani beneficiază de gratuitate la cazare și masă, 2 - 12 ani beneficiază de
gratuitate la cazare dacă nu solicită pat suplimentar și achită micul dejun și cina (obligatoriu)
37,40 Lei/zi/copil, prânz opţional 22 Lei/zi/copil; 1 copil cu vârsta peste 12 ani va achita patul
suplimentar conform tabel.

BALNEO MONTAN & DELTA DUNĂRII 2018

***

BĂILE FELIX, județul Bihor

HOTEL POIENIŢA

Dotări generale: restaurant 300 de
locuri, parcare proprie cu plată. Săli de
conferinţă: o sală cu capacitate 80 de
locuri.
Dotări camere: TV, baie cu cadă, telefon.
Număr total camere: 158.
Observații: 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.
Fitness/Wellness/Sport: bază tratament.
Tratament: hidroterapie, kinetoterapie,
electroterapie, termoterapie, elongaţii,
inhalații - aerosoli, masoterapie, saună,
tratamente cu produsele originale româneşti Gerovital / Aslavital. Tratamen-

Înscrieri timpurii
Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
Oferta ODIHNĂ
Sejur minim 5 nopți
PERIOADA

TIP CAMERĂ

Dublă
01 Apr - 14 Iun
Single
(Termen de
Pat
suplimentar
2 - 11,99 ani
plată integrală
Pat
suplimentar
12 - 17,99
10.02.2018)
ani/adult
Dublă
15 Iun - 15 Sep
Single
(Termen de
plată integrală Pat suplimentar 2 - 11,99 ani
Pat suplimentar 12 - 17,99
15.04.2018)
ani/adult
Dublă
16 Sep - 15 Oct
Single
(Termen de
plată integrală Pat suplimentar 2 - 11,99 ani
Pat suplimentar 12 - 17,99
10.08.2018)
ani/adult
Dublă
16 Oct - 23
Single
Dec (Termen de
plată integrală Pat suplimentar 2 - 11,99 ani
Pat suplimentar 12 - 17,99
10.09.2018)
ani/adult

Cazare +
demipensiune

Cazare +
pensiune
completă

127,60
163,90
68,20

163,90
200,20
90,20

96,80

133,10

159,50
210,10
80,30

195,80
246,40
102,30

116,60

152,90

127,60
163,90
68,20

163,90
200,20
90,20

96,80

133,10

119,90
151,80
63,80

156,20
188,10
85,80

92,40

128,70

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare cu demipensiune/pensiune completă.
Facilități copii: 0 - 2 ani beneficiază de gratuitate la cazare și masă, 2 - 12 ani beneficiază
de gratuitate la cazare dacă nu solicită pat suplimentar și achită micul dejun și cina (obligatoriu) 37,40 Lei/zi/copil, prânz opţional 22 Lei/zi/copil; 1 copil cu vârsta peste 12 ani va
achita patul suplimentar conform tabel.
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tul balnear se acordă pentru minimum
5 zile şi include consultaţie medicală
iniţială, 15 de proceduri/5 zile lucrătoare (excepţie sâmbăta, duminica și
sărbătorile legale; procedurile din zilele
exceptate se vor reprograma; asistență
medicală permanentă). Turiştii trebuie
să prezinte la hotel dovadă de asigurat
(adeverinţă de la locul de muncă sau
cupon de pensie) și 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.
Distracţie: excursie la Peştera Urşilor,
Peştera Vântului şi Unguru Mare, Peştera de Cristale de la Roşia şi Peştera
Meziad, turul oraşului Oradea.

Înscrieri timpurii
Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
Oferta TRATAMENT
Sejur minim 5 nopți
PERIOADA

TIP CAMERĂ

Dublă
01 Apr - 14 Iun
Single
(Termen de
plată integrală Pat suplimentar 2 - 11,99 ani
Pat suplimentar 12 - 17,99
10.02.2018)
ani/adult
Dublă
15 Iun - 15 Sep
Single
(Termen de
plată integrală Pat suplimentar 2 - 11,99 ani
Pat suplimentar 12 - 17,99
15.04.2018)
ani/adult
Dublă
16 Sep - 15 Oct
Single
(Termen de
plată integrală Pat suplimentar 2 - 11,99 ani
Pat suplimentar 12 - 17,99
10.08.2018)
ani/adult
Dublă
16 Oct - 23
Single
Dec (Termen de
Pat
suplimentar
2 - 11,99 ani
plată integrală
Pat
suplimentar
12 - 17,99
10.09.2018)
ani/adult

Cazare +
demipensiune

Cazare +
pensiune
completă

145,20
172,70
68,20

181,50
209,00
90,20

96,80

133,10

172,70
212,30
80,30

209,00
248,60
102,30

116,60

152,90

145,20
172,70
68,20

181,50
209,00
90,20

96,80

133,10

136,40
158,40
63,80

172,70
194,70
85,80

92,40

128,70

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare cu demipensiune/pensiune completă şi tratament. Tratamentul
balnear se acordă pentru sejur de minimum 5 zile şi include o consultaţie medicală iniţială,
3 proceduri/zi lucrătoare cu excepţia zilelor de sâmbăta, duminica şi a sărbătorilor legale.
Tratamentul balnear se acordă pentru sejur de minimum 5 zile şi include o consultaţie
medicală iniţială, 3 proceduri/zi lucrătoare cu excepţia zilelor de sâmbăta, duminica şi a
sărbătorilor legale.
Pentru tratament este este necesară prezentarea dovezii de asigurat (card de sănătate şi
adeverinţa de la locul de muncă) și bilet de trimitere pentru servicii medicale în sistemul
asigurărilor sociale de sănătate. Procedurile corespunzătoare zilelor exceptate se reprogramează în zilele lucrătoare.
Facilități copii: 0 - 2 ani beneficiază de gratuitate la cazare și masă, 2 - 12 ani beneficiază
de gratuitate la cazare dacă nu solicită pat suplimentar și achită micul dejun și cina (obligatoriu) 37,40 Lei/zi/copil, prânz opţional 22 Lei/zi/copil; 1 copil cu vârsta peste 12 ani va
achita patul suplimentar conform tabel.

Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)

Oferta ODIHNĂ
PERIOADA

26 Mar - 31 Mar
16 Oct - 23 Dec

01 Apr - 14 Iun
16 Sep - 15 Oct

15 Iun - 15 Sep

TIP CAMERĂ
Dublă
Single
Pat suplimentar 2 - 11,99 ani
Pat suplimentar 12 - 17,99
ani/adult
Dublă
Single
Pat suplimentar 2 - 11,99 ani
Pat suplimentar 12 - 17,99
ani/adult
Dublă
Single
Pat suplimentar 2 - 11,99 ani
Pat suplimentar 12 - 17,99
ani/adult

Cazare +
demipensiune

Cazare +
pensiune
completă

131,08
167,04
69,60

169,36
205,32
92,80

99,76

138,04

140,36
182,12
74,24

178,64
220,40
97,44

104,40

142,68

175,16
233,16
88,16

213,44
271,44
111,36

126,44

164,72

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare cu demipensiune/pensiune completă.
Facilități copii: 0 - 2 ani beneficiază de gratuitate la cazare și masă, 2 - 12 ani beneficiază
de gratuitate la cazare dacă nu solicită pat suplimentar și achită micul dejun și 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.

**

Oferta TRATAMENT
Sejur minim 5 nopți
PERIOADA

26 Mar - 31 Mar
16 Oct - 23 Dec

01 Apr - 14 Iun
16 Sep - 15 Oct

15 Iun - 15 Sep

TIP CAMERĂ

Dublă
Single
Pat suplimentar 2 - 11,99 ani
Pat suplimentar 12 - 17,99
ani/adult
Dublă
Single
Pat suplimentar 2 - 11,99 ani
Pat suplimentar 12 - 17,99
ani/adult
Dublă
Single
Pat suplimentar 2 - 11,99 ani
Pat suplimentar 12 - 17,99
ani/adult

Cazare +
demipensiune

Cazare +
pensiune
completă

149,64
176,32
69,60

187,92
214,60
92,80

99,76

138,04

160,08
193,49
74,24

198,36
231,77
97,44

104,40

142,68

190,24
236,87
88,16

228,52
275,15
111,36

126,44

164,72

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare cu demipensiune/pensiune completă şi tratament. Tratamentul
balnear se acordă pentru sejur de minimum 5 zile şi include o consultaţie medicală iniţială,
3 proceduri/zi lucrătoare cu excepţia zilelor de sâmbăta, duminica şi a sărbătorilor legale.
Pentru tratament este este necesară prezentarea dovezii de asigurat (card de sănătate şi
adeverinţa de la locul de muncă) și bilet de trimitere pentru servicii medicale în sistemul
asigurărilor sociale de sănătate. Procedurile corespunzătoare zilelor exceptate se reprogramează în zilele lucrătoare.
Facilități copii: 0 - 2 ani beneficiază de gratuitate la cazare și masă, 2 - 12 ani beneficiază
de gratuitate la cazare dacă nu solicită pat suplimentar și achită micul dejun și 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.

BĂILE FELIX, județul Bihor

HOTEL MUREŞ

Dotări generale: restaurant 520 locuri, parcare proprie cu plată, 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 există sală de conferinţe multifuncţională (300 locuri).
Dotări camere: TV, baie cu duș, balcon,
telefon.
Număr total camere: 360 din care 70
single, 290 duble. Coordonate GPS:
46°59'30" N 21°58'57" E.

Observații: Check-in începând cu orele
12: 00; check-out până la orele 12: 00,
Nu se acceptă accesul cu animale de
companie.
Servicii: spălătorie - curățătorie - călcătorie.
Servicii masă: se acordă în unitatea
restaurant Mureş, categoria I. Dispunând de 400 locuri în salon, 120 locuri
în salonul de mic dejun și 150 locuri pe
terasa neacoperită, restaurantul a fost
complet renovat în anul 2012 şi se pot
organiza mese festive, cocktail-uri, ban-

Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

chete, nunți şi alte evenimente.
Fitness/Wellness/Sport: piscină în aer
liber - comună cu Hotel Someș, bază
tratament, saună (în cadrul bazei de
tratament). După orele tonice petrecute în centrul de terapie, vă puteți 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 piscine este contra
cost.
Tratament: hidroterapie (băi cu apă
termală în bazine şi vane, băi de plante, duș subacval, duș scoțian, jacuzzi,
afuziuni, baie drenolimfatică); kinetoterapie (în bazine cu apă termală și vană);
elongaţii (subacvale și pe masă); electroterapie (Stanger, băi galvanice, diadinamice, ultrasunete, laser, unde scurte,
TENS, magnetodiaflux, interferenţiali);
inhalaţii aerosoli cu ape termale și

medicamente; termoterapie (împachetări cu parafină); aromoterapie (băi cu
arome, gimnastică relaxantă, masaj cu
uleiuri); masoterapie (masaj general și
parţial, relaxant și tonifiant); tratamente
cu produse Gerovital şi Aslavital în bazele de tratament ale hotelurilor Termal
- Nufarul și Poieniţa.
Tratamentul balnear se acordă pentru
minimum 5 zile şi include consultaţie
medicală iniţială, 15 proceduri/ 5 zile
lucrătoarea (excepţie sâmbăta, duminica și sărbătorile legale; procedurile
prescrise se vor reprograma; asistență
medicală permanentă). Turiştii trebuie
să prezinte la hotel dovadă de asigurat
(adeverinţă de la locul de muncă sau
cupon de pensie) și 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. Opţional: excursie
la Peştera Urşilor, Peştera Vântului şi
Unguru Mare, Peştera de Cristale de la
Roşia şi Peştera Meziad, turul oraşului
Oradea.
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Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)

BALNEO MONTAN & DELTA DUNĂRII 2018

Înscrieri timpurii

Înscrieri timpurii

Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)

Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)

Oferta ODIHNĂ
Sejur minim 5 nopți
PERIOADA

TIP CAMERĂ

Dublă
01 Apr - 14 Iun
Single
(Termen de
plată integrală Pat suplimentar 2 - 11,99 ani
Pat suplimentar 12 - 17,99
10.02.2018)
ani/adult
Dublă
15 Iun - 15 Sep
Single
(Termen de
plată integrală Pat suplimentar 2 - 11,99 ani
Pat suplimentar 12 - 17,99
15.04.2018)
ani/adult
Dublă
16 Sep - 15 Oct
Single
(Termen de
plată integrală Pat suplimentar 2 - 11,99 ani
Pat suplimentar 12 - 17,99
10.08.2018)
ani/adult
Dublă
16 Oct - 23 Dec
Single
(Termen de
Pat
suplimentar
2 - 11,99 ani
plată integrală
Pat
suplimentar
12 - 17,99
10.09.2018
ani/adult

Cazare +
demipensiune

Cazare +
pensiune
completă

112,20
143,00
56,10

145,20
176,00
72,60

85,80

118,80

130,90
170,50
62,70

163,90
203,50
79,20

97,90

130,90

112,20
143,00
56,10

145,20
176,00
72,60

85,80

118,80

105,60
133,10
52,80

138,60
166,10
69,30

82,50

115,50

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare cu demipensiune/pensiune completă.
Facilități copii: 0 - 2 ani beneficiază de gratuitate la cazare și masă, 2 - 12 ani beneficiază
de gratuitate la cazare dacă nu solicită pat suplimentar și achită micul dejun și cina (obligatoriu) 29,70 Lei/zi/copil, prânz opţional 16,50 Lei/zi/copil; 1 copil cu vârsta peste 12 ani
va achita patul suplimentar conform tabel.

Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
Oferta ODIHNĂ
PERIOADA

26 Mar - 31 Mar
16 Oct - 23 Dec

01 Apr - 14 Iun
16 Sep - 15 Oct

15 Iun - 15 Sep

TIP CAMERĂ

Cazare +
demipensiune

Cazare +
pensiune
completă

Dublă
Single
Pat suplimentar 2 - 11,99 ani
Pat suplimentar 12 - 17,99
ani/adult
Dublă
Single
Pat suplimentar 2 - 11,99 ani
Pat suplimentar 12 - 17,99
ani/adult
Dublă
Single
Pat suplimentar 2 - 11,99 ani
Pat suplimentar 12 - 17,99
ani/adult

116,00
147,32
58,00

15,80
182,12
75,40

89,32

124,12

122,96
158,92
61,48

157,76
193,72
78,88

92,80

127,60

143,84
189,08
68,44

178,64
223,88
85,84

105,56

140,36

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare cu demipensiune/pensiune completă.
Facilități copii: 0 - 2 ani beneficiază de gratuitate la cazare și masă, 2 - 12 ani beneficiază
de gratuitate la cazare dacă nu solicită pat suplimentar și achită micul dejun și 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.
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Oferta TRATAMENT
Sejur minim 5 nopți
PERIOADA

TIP CAMERĂ

Dublă
01 Apr - 14 Iun
Single
(Termen de
plată integrală Pat suplimentar 2 - 11,99 ani
Pat suplimentar 12 - 17,99
10.02.2018)
ani/adult
Dublă
15 Iun - 15 Sep
Single
(Termen de
plată integrală Pat suplimentar 2 - 11,99 ani
Pat suplimentar 12 - 17,99
15.04.2018)
ani/adult
Dublă
16 Sep - 15 Oct
Single
(Termen de
plată integrală Pat suplimentar 2 - 11,99 ani
Pat suplimentar 12 - 17,99
10.08.2018)
ani/adult
Dublă
16 Oct - 23 Dec
Single
(Termen de
Pat
suplimentar
2 - 11,99 ani
plată integrală
Pat
suplimentar
12 - 17,99
10.09.2018
ani/adult

Cazare +
demipensiune

Cazare +
pensiune
completă

125,40
147,40
56,10

158,40
180,40
72,60

85,80

118,80

145,20
174,90
62,70

178,20
207,90
79,20

97,90

130,90

125,40
147,40
56,10

158,40
180,40
72,60

85,80

118,80

121,00
139,70
52,80

154,00
172,70
69,30

82,50

115,50

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare cu demipensiune/pensiune completă şi tratament. Tratamentul
balnear se acordă pentru sejur de minimum 5 zile şi include o consultaţie medicală iniţială,
3 proceduri/zi lucrătoare cu excepţia zilelor de sâmbăta, duminica şi a sărbătorilor legale.
Tratamentul balnear se acordă pentru sejur de minimum 5 zile şi include o consultaţie
medicală iniţială, 3 proceduri/zi lucrătoare cu excepţia zilelor de sâmbăta, duminica şi a
sărbătorilor legale.
Pentru tratament este este necesară prezentarea dovezii de asigurat (card de sănătate şi
adeverinţa de la locul de muncă) și bilet de trimitere pentru servicii medicale în sistemul
asigurărilor sociale de sănătate. Procedurile corespunzătoare zilelor exceptate se reprogramează în zilele lucrătoare.
Facilități copii: 0 - 2 ani beneficiază de gratuitate la cazare și masă, 2 - 12 ani beneficiază
de gratuitate la cazare dacă nu solicită pat suplimentar și achită micul dejun și cina (obligatoriu) 329,70 Lei/zi/copil, prânz opţional 16,50 Lei/zi/copil; 1 copil cu vârsta peste 12 ani
va achita patul suplimentar conform tabel.

Oferta TRATAMENT
Sejur minim 5 nopți
PERIOADA

26 Mar - 31 Mar
16 Oct - 23 Dec

01 Apr - 14 Iun
16 Sep - 15 Oct

15 Iun - 15 Sep

TIP CAMERĂ

Dublă
Single
Pat suplimentar 2 - 11,99 ani
Pat suplimentar 12 - 17,99
ani/adult
Dublă
Single
Pat suplimentar 2 - 11,99 ani
Pat suplimentar 12 - 17,99
ani/adult
Dublă
Single
Pat suplimentar 2 - 11,99 ani
Pat suplimentar 12 - 17,99
ani/adult

****

Cazare +
demipensiune

Cazare +
pensiune
completă

133,40
157,06
58,00

168,20
191,86
75,40

89,32

124,12

139,20
165,88
61,48

174,00
200,68
78,88

92,80

127,60

160,08
196,04
68,44

194,88
230,84
85,84

105,56

140,36

BĂILE FELIX, județul Bihor

HOTEL PRESIDENT

Dotări generale: două restaurante
(unul de 180 locuri și altul de 350 locuri), parcare proprie păzită, internet,
terasă cu specific rustic. Săli de conferinţă: 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, videoproiector, acces la
internet şi a treia de 25 locuri dotată cu
ecran, flipchart, videoproiector, acces la
internet.
Dotări camere: aer condiţionat - mochetă, telefon, TV, minibar, baie cu duș,
internet - wireless.
Număr total camere: 92. Duble: 86 - Cu
2 paturi și cu pat matrimonial. 56 de
camere duble superior și 30 de camere
duble standard. Camere superior sunt

Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

situate în CORPUL NOU. Camerele standard sunt situate în CORPUL VECHI.
Apartamente: 6 - 4 apartamente superior și 2 apartamente standard. Apartamentul este compus din dormitor și
living cu canapea extensibilă.
Observații: Se asigură gratuit: accesul
la piscină, parcare. Nu se acceptă animale de companie ! Check-in începând
cu ora 14: 00, check-out până la ora: 12:
00.
Servicii masă: se acordă în unitatea
restaurant President, categoria I, mic
dejun bufet suedez, prânzul și cina în
sistem bonuri valorice. Pe perioada
sezonului estival 01.06 - 15.09 mesele
(mic dejun, prânz, cină) care sunt parte
a sejururilor cu masa inclusă vor fi servite sub formă de bufet suedez.
Fitness/Wellness/Sport: piscină în aer
liber, piscină acoperită - deschisă până
la ora 02,00 AM, piscină cu apă termală,
baza tratament, teren sport mixt, sală
fitness, saună (de 16 persoane), jacuzzi,
solar, 2 terenuri de tenis prevăzute cu
zgură și instalaţie de nocturnă şi unul
sintetic de fotbal.
Tratament: afecţiuni reumatologice
(reumatism articular degenerativ, reumatism inflamator cronic), afecţiuni
posttraumatice (entorse, luxaţii, seche-

le locomotorii), afecţiuni neurologice
(pareze, paralizii, neuropatii, polineuropatii). Complexul PRESIDENT**** oferă
servicii complete de hidrokinetoterapie,
masaj manual, electroterapie (galvanizări, ionoforeză, curenţi diadinamici,
curenţi Trabert, curenţi STOCH, TENS,
curenţi exrpomentiali, modulaţii, interferenţială, curenţi subacvali), Kinetoterapie, EKG, electrodiagnostic, centru
Ana Aslan. Sâmbăta şi duminica nu se
efectuează tratament.
Distracţie: pescuit în lacurile şi bălţile
din apropiere.
Atracţii turistice: Peştera Urşilor, staţiunea Stană de Vale, oraşul Oradea (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 alcătuită din 3 avene uriaşe şi un
râu subteran). Opţional: excursie la Peştera Urşilor, Peştera Vântului şi Unguru
Mare, Peştera de Cristale de la Roşia şi
Peştera Meziad, turul oraşului Oradea.
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Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare cu demipensiune/pensiune completă şi tratament. Tratamentul
balnear se acordă pentru sejur de minimum 5 zile şi include o consultaţie medicală iniţială,
3 proceduri/zi lucrătoare cu excepţia zilelor de sâmbăta, duminica şi a sărbătorilor legale.
Pentru tratament este este necesară prezentarea dovezii de asigurat (card de sănătate şi
adeverinţa de la locul de muncă) și bilet de trimitere pentru servicii medicale în sistemul
asigurărilor sociale de sănătate. Procedurile corespunzătoare zilelor exceptate se reprogramează în zilele lucrătoare.
Facilități copii: 0 - 2 ani beneficiază de gratuitate la cazare și masă, 2 - 12 ani beneficiază
de gratuitate la cazare dacă nu solicită pat suplimentar și achită micul dejun și 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.

BALNEO MONTAN & DELTA DUNĂRII 2018

Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)

Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)

Cazare + demipensiune
PERIOADA

TIP CAMERĂ

Dublă superior
Single superior
Dublă standard
Single standard
05 Ian - 31 Mai
15 Sep - 23 Dec Apartament 3 pers standard
Apartament 3 pers superior
Apartament 4 pers standard
Apartament 4 pers superior
Dublă superior
Single superior
Dublă standard
Single standard
01 Iun - 14 Sep
Apartament 3 pers standard
Apartament 3 pers superior
Apartament 4 pers standard
Apartament 4 pers superior

Sejur
3-4
nopți

Sejur
5-7
nopți

Sejur
minim 8
nopți

188,78
298,91
173,05
267,44
230,74
265,62
187,47
213,69
262,20
398,54
235,98
356,59
256,96
291,84
207,14
233,36

178,30
288,42
162,56
256,96
221,99
256,96
180,92
207,14
251,71
388,06
225,49
346,10
248,21
283,18
200,58
226,80

167,81
277,93
152,08
246,47
213,25
248,21
174,36
200,58
235,98
372,32
209,76
330,37
239,40
274,43
194,03
220,25

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare cu: demipensiune (mic dejun bufet + fișă cont 50 Lei/zi/persoană)
iar în sezon LIGHT ALL INCLUSIVE sub forma debufet suedez, apă, suc, cafea incluse în
cadrul meselor.
Servicii opţionale: tratament balnear (pentru sejur de minim 5 nopți) - include consultaţia
medicală de specialitate și 3 proceduri/şedinţă. Acesta se efectuează de luni până vineri
inclusiv. (tarif 42 Lei/zi/persoană în perioadele 05,01 - 31,05/16,09 - 23,12 şi 52,40 Lei/zi/
persoană în perioada 01,06 - 14,09).
Facilități copii: 0 - 3,99 ani gratuit la cazare și mic dejun iar în sezon acces gratuit la mesele bufet dacă nu solicită pat suplimentar (dacă solicită pat suplimentar achită patul ca
și copii 4 - 12 ani), copiii cu vârsta cuprinsă între 4 - 11,99 ani achită fără pat suplimentar
45,60 Lei/zi sau cu pat suplimentar și demipensiune 136,35 Lei/zi. Peste 12 ani achită
tarif adult.

**

Cazare + pensiune completă
PERIOADA

TIP CAMERĂ

Dublă superior
Single superior
Dublă standard
Single standard
05 Ian - 31 Mai
15 Sep - 23 Dec Apartament 3 pers standard
Apartament 3 pers superior
Apartament 4 pers standard
Apartament 4 pers superior
Dublă superior
Single superior
Dublă standard
Single standard
01 Iun - 14 Sep
Apartament 3 pers standard
Apartament 3 pers superior
Apartament 4 pers standard
Apartament 4 pers superior

Sejur
3-4
nopți

Sejur
5-7
nopți

Sejur
minim 8
nopți

230,74
340,86
215,00
309,40
285,00
319,88
241,22
267,44
325,13
461,47
298,91
419,52
311,14
346,10
260,89
287,11

220,25
330,37
204,52
298,91
276,63
311,14
234,67
260,89
314,64
450,98
288,42
409,03
302,21
337,36
254,33
280,55

209,76
319,88
194,03
288,42
267,44
302,40
228,11
254,33
298,91
435,25
272,69
393,30
293,66
328,62
247,78
274,00

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare cu: pensiune completă (mic dejun bufet + fișă cont 100 Lei/zi/
persoană), iar în sezon LIGHT ALL INCLUSIVE sub forma debufet suedez, apă, suc, cafea
incluse în cadrul meselor.
Servicii opţionale: tratament balnear (pentru sejur de minim 5 nopți) - include consultaţia
medicală de specialitate și 3 proceduri/şedinţă. Acesta se efectuează de luni până vineri
inclusiv. (tarif 42 Lei/zi/persoană în perioadele 05,01 - 31,05/16,09 - 23,12 şi 52,40 Lei/zi/
persoană în perioada 01,06 - 14,09).
Facilități copii: 0 - 3,99 ani gratuit la cazare și mic dejun iar în sezon acces gratuit la mesele bufet dacă nu solicită pat suplimentar (dacă solicită pat suplimentar achită patul ca
și copii 4 - 12 ani), copiii cu vârsta cuprinsă între 4 - 11,99 ani achita: fără pat suplimentar
pensiunea completă 91,20 Lei/zi sau cu pat suplimentar și pensiune completă 188,78 Lei/
zi. Peste 12 ani achită tarif adult.

BĂILE FELIX, județul Bihor

HOTEL CRIȘANA

aer liber cu apă termominerală cu acces direct din hotel, bază tratament,
sală fitness, masă de ping-pong.
Tratament: tratament pentru boli reumatismale, acute şi cronice, inflamatorii 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 tra-

tament: electroterapie, hidroterapie,
masaj, kinetoterapie şi crenoterapie.
Accesul la piscină este contra cost.
Opţional: excursie la Peştera Urşilor,
Peştera Vântului şi Unguru Mare, Peştera de Cristale de la Roşia şi Peştera
Meziad, turul oraşului Oradea.

Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
Dotări generale: restaurant 250 de
locuri în sala principală şi 2 separeuri,
parcare proprie cu plată.
Săli de conferinţă: 1 - o sală - 90 locuri
şi diferite spaţii care pot fi puse la dispoziţie pentru organizarea de cocktailuri, expoziţii, simpozioane, întâlniri de
afaceri şi diverse mese festive.
Dotări camere: TV, baie cu cadă, balcon, telefon internaţional.
Număr total camere: 112 din care single 2, duble 107 - cu 2 paturi sau pat
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matrimonial. Apartamente: 3 - apartamentul este compus din dormitor şi
living cu canapea extensibilă.
Servicii: închiriere de autocare şi microbuse pentru excursii în împrejurimi
precum şi a unei săli de sport aflată la
o distanţă de 1 km de hotel.
Servicii masă: se acordă în restaurantul Crișana, categoria I, micul dejun,
prânzul şi cina în sistem bonuri valorice.
Fitness/Wellness/Sport: piscină în

PERIOADA

TIP CAMERĂ

Dublă
04 Apr - 14 Iun
Single
16 Sep - 23 Dec
Pat suplimentar (copil 0-12 ani)
Dublă
15 Iun - 15 Sep
Single
Pat suplimentar (copil 0-12 ani)

Cazare + mic dejun
60,42
91,20
38,19
74,10
108,30
45,03

Toate tarifele afişate pentru cazare şi servicii opţionale includ comisionul agenţiei.
Servicii incluse: cazare cu mic dejun (bonuri valorice de 15 Lei/zi).
Servicii opţionale: prânz sau cină bonuri valorice 33 Lei/zi/persoană.
Facilităţi copii: 0-12 ani gratuit la cazare fără pat suplimentar fără masa inclusă.

Preţuri recomandate în Lei/pachet/persoană (adult în cameră)
PERIOADA
04 Apr - 14 Iun
16 Sep - 23 Dec
15 Iun - 15 Sep

***

TIP
CAMERĂ

Pachet 6 nopți

Toate tarifele afişate pentru cazare şi servicii opţionale includ comisionul agenţiei.
Servicii incluse: cazare cu masă meniu fix, 3 proceduri de tratament/zi/persoană de
luni până vineri pe baza trimiterii de la medicul de familie, card de sănătate şi adeverinţă
de la locul de muncă sau cupon de pensie.
Facilităţi copii: 0-12 ani gratuit la cazare fără pat suplimentar fără masă inclusă.

Cazare +
Cazare +
Cazare + pensiune
mic dejun demipensiune
completă

Dublă

456,00

588,00

720,00

Dublă

534,00

669,00

801,00

BĂILE FELIX, județul Bihor

COMPLEX AQUA PRESIDENT

Turiştii cazaţi în Complex Aqua President *** beneficiază de gratuitate la
facilitățile complexului.
Dotări generale: parcare proprie gratuită, 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 - climatizare centrală, TV, minibar, baie cu duș,
internet, uscător de păr
Camere standard: În suprafaţă 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). Camere superioare: Camere
spaţioase, cu suprafeţe de circa 41 mp,
dotate cu un pat matrimonial și o canapea extensibilă, pot acomoda în condiţii
de confort 2 adulți și 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.
Număr total camere: 7 Duble: 6 - 4
camere duble standard și 2 camere
duble superior (suite). Apartamente: 1
- apartamentul este compus din living
şi dormitor.
Observații: Nu se acceptă animale de
companie. Check-în începând cu ora
14: 00, check-out până la ora: 12: 00.
Servicii masă: se acordă în unitatea
restaurant President, categoria I, mic
dejun bufet suedez, prânzul și cina în
sistem bonuri valorice. Pe perioada
sezonului estival 01.06 - 15.09 mesele
(mic dejun, prânz, cină) care sunt parte
a sejururilor cu masa inclusă vor fi ser-

vite sub formă de bufet suedez.
Fitness/Wellness/Sport: piscină în
aer liber - 5 piscine exterioare, piscină
acoperită - 13 piscine interioare, piscină cu apă termală, SPA - masaj, bazin
cu valuri, grotă mediteraneeană, zonă
de relaxare şi liniştire, saună turcească,
saună finlandeză, teren sport mixt - minifotbal, 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 folosită 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
ameliorare 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 supraîncălzit din saună, vine în
contact cu o baie rece, care are un efect
de relaxare a musculaturii, 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 modern este o încăpere
spațioasă cu lumina slabă. Plafonul
este în formă de cupolă cu sistem de
iluminat încorporat sau panouri din
sticlă. Podeaua şi pereții hamam - ului
sunt încălziți, de asemenea şi băncile.
De obicei încăperea este finisată cu pietre, marmură, ceramică sau mozaic de
sticlă. În Hamam încălzirea se produce

Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

la o temperatură de 50°C cu umiditate
ridicatată 70 - 90 %. Corpul transpiră
abundent şi este pregătit pentru masaj.
Băile turceşti 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 curățare și relaxare ci şi unul de socializare și curățare
ritualică, de purificare a sufletului. Baia
turcească ajută la eliminarea toxinelor
din organism prin răcirea şi încălzirea
controlată a sângelui. Hamam - urile
dau o stare de bine, de relaxare, dilată
porii şi lăsa o piele mai frumoasă, mai
luminoasă și mai elastică.

Distracţie: sală de jocuri - biliard, ping
pong, bowling, snooker, darts, icehokey.
La intrarea în AQUA PRESIDENT fiecare
client primeşte un ceas. Fiecare ceas
se încarcă obligatoriu cu suma minimă
de 10 Lei, care se returnează la ieşire
dacă nu s-a consumat sau nu s-a depăşit timpul alocat. Consumația din incinta AQUA PRESIDENT se face numai
cu ajutorul ceasului. Opţional: excursie
la Peştera Urşilor, Peştera Vântului şi
Unguru Mare, Peştera de Cristale de la
Roşia şi Peştera Meziad, turul oraşului
Oradea.

Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
Sejur minim 3 nopți
PERIOADA

TIP CAMERĂ

Dublă standard
Dublă superior
05 Ian - 31 Mai
Apartament 3 pers
15 Sep - 23 Dec
Single standard
Single superior
Dublă standard
Dublă superior
01 Iun - 14 Sep Apartament 3 pers
Single standard
Single superior

Cazare +
Cazare +
demipensiune pensiune completă
153,90
176,70
152,00
285,00
324,90
199,50
228,00
189,99
370,50
427,50

210,90
233,70
209,00
393,30
438,90
256,50
285,00
246,99
484,50
541,50

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare cu: demipensiune (mic dejun bufet + fișă cont 50 Lei/zi/persoană),
pensiune completă (mic dejun bufet + fișă cont 100 Lei/zi/persoană), iar în sezon LIGHT ALL
INCLUSIVE sub forma debufet suedez, apă, suc, cafea incluse în cadrul meselor.
Servicii opţionale: tratament balnear (pentru sejur de minim 5 nopți) - include consultaţia
medicală de specialitate și 3 proceduri/şedinţă. Acesta se efectuează la Hotel President de
luni până vineri inclusiv. (tarif 51,30 Lei/zi/persoană în perioadele 05,01 - 31,05/16,09 - 23,12
şi 61,56 Lei/zi/persoană în perioada 01,06 - 14,09).
Facilități copii: 0 - 3,99 ani gratuit la cazare și mic dejun iar în sezon acces gratuit la mesele
bufet dacă nu solicită pat suplimentar (dacă solicită pat suplimentar achită patul ca și copii
4 - 12 ani), copiii cu vârsta cuprinsă între 4 - 11,99 ani achită: fără pat suplimentar: demipensiune 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 12 ani achită tarif adult.
TURIŞTII CAZAŢI LA AQUA PRESIDENT BENEFICIAZĂ DE INTRARE GRATUITĂ ÎN COMPLEX.

167

BALNEO MONTAN & DELTA DUNĂRII 2018

Sănătate la băi

BALNEO MONTAN & DELTA DUNĂRII 2018

****

BĂILE FELIX, județul Bihor

HOTEL PRESIDENT SPA

Dotări generale: masa se serveşte la
restaurantul Aqua President, parcare
proprie pazită, loc de joacă pentru copii, internet, săli de conferinţă: 1.

Dotări camere: aer condiţionat - climatizare, TV, minibar.
Număr total camere: 50
Duble: 45, Apartamente: 5.

Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)

Servicii:
Servicii masă: Turiştii cazaţi în cadrul hotelului, vor servi mesele în
cadrul restaurantului Aqua President.
Restaurantul oferă într-o ambianţă
plăcută preparate culinare delicioase,
din bucătăria românească și internaţională.
Fitness/Wellness/Sport: piscină în
aer liber, piscină acoperită, PRESIDENT SPA**** dispune de o piscină
interioară şi una exterioară cu bar

integrat, ambele cu apă termală, o
zonă dedicată pentru servicii SPA, saună, jacuzzi, salon de masaj, salon de
cosmetică şi manichiură/pedichiură.
Opţional: excursie la Peştera Urşilor,
Peştera Vântului şi Unguru Mare, Peştera de Cristale de la Roşia şi Peştera
Meziad, turul oraşului Oradea.
TURIŞTII CAZAŢI LA PRESIDENT SPA
BENEFICIAZĂ DE INTRARE GRATUITĂ ÎN AQUA PARK PRESIDENT.

Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)

Cazare + demipensiune
PERIOADA

05 Ian - 31 Mai
15 Sep - 23 Dec

01 Iun - 14 Sep

TIP CAMERĂ

Sejur
3-4
nopți

Sejur
5-7
nopți

Sejur
minim 8
nopți

Dublă superior
Single superior
Apartament 3 pers
Apartament 4 pers
Dublă superior
Single superior
Apartament 3 pers
Apartament 4 pers

188,78
298,91
265,62
213,69
262,20
398,54
291,84
233,36

178,30
288,42
256,96
207,14
251,71
388,06
283,18
225,80

167,81
277,93
248,21
200,58
235,98
372,32
274,43
220,25

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare cu: demipensiune (mic dejun bufet + fișă cont 50 Lei/zi/persoană),
iar în sezon LIGHT ALL INCLUSIVE sub forma debufet suedez, apă, suc, cafea incluse în
cadrul meselor.
Servicii opţionale: tratament balnear (pentru sejur de minim 5 nopți) - include consultaţia
medicală de specialitate și 3 proceduri/şedinţă. Acesta se efectuează la Hotel President de
luni până vineri inclusiv. (tarif 42 Lei/zi/persoană în perioadele 05,01 - 31,05/16,09 - 23,12
şi 52,40 Lei/zi/persoană în perioada 01,06 - 14,09).
Facilități copii: 0 - 3,99 ani gratuit la cazare și mic dejun iar în sezon acces gratuit la mesele bufet dacă nu solicită pat suplimentar (dacă solicită pat suplimentar achită patul ca
și copii 4 - 12 ani), copiii cu vârsta cuprinsă între 4 - 11,99 ani achită fără pat suplimentar
demipensiune 45,60 Lei/zi, sau cu pat suplimentar și demipensiune 136,35 Lei/zi. Peste 12
ani achită tarif adult.
TURIŞTII CAZAŢI LA PRESIDENT SPA BENEFICIAZĂ DE INTRARE GRATUITĂ ÎN AQUA
PARK.
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Cazare + pensiune completă
PERIOADA

05 Ian - 31 Mai
15 Sep - 23 Dec

01 Iun - 14 Sep

TIP CAMERĂ

Sejur
3-4
nopți

Sejur
5-7
nopți

Sejur
minim 8
nopți

Dublă superior
Single superior
Apartament 3 pers
Apartament 4 pers
Dublă superior
Single superior
Apartament 3 pers
Apartament 4 pers

230,74
340,86
319,88
267,44
325,13
461,47
346,10
287,11

220,25
330,37
311,14
260,89
314,64
450,98
337,36
280,55

209,76
319,88
302,40
254,33
298,91
435,25
328,62
274,00

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare cu pensiune completă (mic dejun bufet + fișă cont 100 Lei/zi/
persoană), iar în sezon LIGHT ALL INCLUSIVE sub forma debufet suedez, apa, suc, cafea
incluse în cadrul meselor.
Servicii opţionale: tratament balnear (pentru sejur de minim 5 nopți) - include consultaţia
medicală de specialitate și 3 proceduri/şedinţă. Acesta se efectuează la Hotel President de
luni până vineri inclusiv. (tarif 42 Lei/zi/persoană în perioadele 05,01 - 31,05/16,09 - 23,12
şi 52,40 Lei/zi/persoană în perioada 01,06 - 14,09).
Facilități copii: 0 - 3,99 ani gratuit la cazare și mic dejun iar în sezon acces gratuit la mesele bufet dacă nu solicită pat suplimentar (dacă solicită pat suplimentar achită patul ca
și copii 4 - 12 ani), copiii cu vârsta cuprinsă între 4 - 11,99 ani achită fără pat suplimentar
pensiune completă 91,20 Lei/zi sau cu pat suplimentar și pensiune completă 188,78 Lei/
zi. Peste 12 ani achită tarif adult.
TURIŞTII CAZAŢI LA PRESIDENT SPA BENEFICIAZĂ DE INTRARE GRATUITĂ ÎN AQUA
PARK.

BĂILE FELIX, județul Bihor

PENSIUNEA ANTHIMOS

Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
Dotări generale: restaurant 140 locuri, parcare proprie gratuită, loc de
joacă pentru copii, internet.
Săli de conferinţă: 2 - Sala Felix 70
locuri, Sala Belvedere 30 locuri.
Dotări camere: TV, minibar, seif, baie
cu cadă, balcon, internet, uscător de
păr, halate de baie și papuci de casă.
Număr total camere: 13 din care duble 11 - dintre care 9 camere cu pat
matrimonial și 2 camere cu două paturi. Apartamente: 2 - apartamentul
este compus din două camere cu pat
matrimonial și living.
Observații: Turiştii cazaţi în pensiune
beneficiază de o reducere de 50% din
tariful de acces la Aqua Park President (un adult va plăti 20 Lei/ zi în loc
de 45 Lei/ zi cât e tariful normal).
Servicii: recepţie 24 ore, transport
la și de la aeroport (contra cost),
schimb valutar, servicii de agenţie,

***

room service, personal vorbitor de
limbi străine, curăţătorie chimică –
spălătorie, servicii poştale/curier, meniu pentru copii, ziare gratuite în hol.
Servicii masă: se acordă în restaurantul propriu.
Distracţie: se organizează la cerere
pentru clienţi activităţi de echitaţie,
vânătoare, pescuit (în diferite locaţii
din vecinătate); închirieri de obiecte
sportive; excursii în zona Băile Felix,
Stâna de Vale, Peştera Urşilor; circuite turistice per pedes, cu bicicleta
sau auto; excursii tematice (vizită la
stână de oi şi prepararea de brânză,
prezentarea şi învăţarea unor meşteşuguri vechi, tăierea şi pomana
porcului etc). Opţional: excursie la
Peştera Urşilor, Peştera Vântului şi
Unguru Mare, Peştera de Cristale de
la Roşia şi Peştera Meziad, turul oraşului Oradea.

PERIOADA

TIP CAMERĂ

Cazare + mic dejun

03 Ian - 06 Ian
02 Feb - 10 Feb
31 Mar - 09 Apr
27 Apr - 01 Mai
22 Iun - 05 Iul
02 Sep - 07 Sep
07 Ian - 01 Feb
11 Feb - 30 Mar
10 Apr - 26 Apr
02 Mai - 21 Iun
08 Sep - 23 Dec

Dublă
Single

131,10
216,60

Suită (4 persoane)

121,12

Dublă
Single

108,30
188,10

Suită (4 persoane)

102,60

Dublă
Single
Suită (4 persoane)

142,50
239,40
132,52

06 Iul - 01 Sep

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare, mic dejun bufet, acces internet, parcare gratuită.
Facilități copii: 0 - 5 ani gratuit la cazare și mic dejun, 5 - 14 ani achită 40 Lei/zi fără pat
suplimentar sau 62,70 Lei/zi cu pat suplimentar și mic dejun, peste 14 ani achită 50 %
din tariful unui adult în dublă sau 100% din tariful unui adult în suită.
Serviii opţionale: prânz sau cină 51,30 Lei/zi/persoană (se serveşte în sistem fișă cont - a
la carte).

BĂILE FELIX, județul Bihor

VILA ETIKETTE

Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)

Dotări generale: restaurant, parcare
proprie, internet
Dotări camere: aer condiţionat, TV,
baie cu duș, balcon, internet, uscător
de păr.
Număr total camere: 12, Duble:
12 - 5 camere cu pat matrimonial, 1
cameră dublă twin, 6 camere duble

superioare (3 persoane).
Servicii masă: Micul dejun - bufet
suedez, prânzul și cina se serveşte a
la carte.
Opţional: excursie la Peştera Urşilor,
Peştera Vântului şi Unguru Mare, Peştera de Cristale de la Roşia şi Peştera
Meziad, turul oraşului Oradea.

Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

PERIOADA

TIP CAMERĂ

Cazare + mic dejun

05 Ian - 15 Iun

Dublă
Dublă superior (3 adulți)
Dublă superior (2 adulți)
Single

89,60
74,66
112,00
140,00

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare cu mic dejun, parcare, internet.
Servicii opţionale: prânz sau cină 44,80 Lei/zi/persoană.
Facilități copii: 0 - 2 ani beneficiază de gratuitate la cazare și mic dejun, 3 - 6 ani achită
mic dejn 16,80 Lei/zi. Copiii cu vârsta peste 6 ani se cazează doar în camerele duble
superior achitând loc întreg.
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BĂILE FELIX, județul Bihor

**

HOTEL MUNCEL

Dotări generale: restaurant 160 locuri
+ 2 săli cantina de 130 locuri fiecare,
parcare proprie - 200 locuri, acces persoane 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. Observații - Animalele de companie
nu sunt acceptate. Servicii fără plată
acordate turiştilor: informaţii privind
prestarea unor servicii; orarul mijloacelor de transport; trezirea clienţilor la
ora solicitată; păstrarea obiectelor de
valoare; transmiterea de mesaje; predarea corespondenței turiştilor; acordarea de medicamente şi materiale
sanitare de prim ajutor, în caz de accidente; păstrarea bagajelor; comenzi
taximetre. Servicii cu plată acordate
turiştilor: servicii telefonice; vânzări de
mărfuri și articole de strictă necesitate;
spălat, curăţat și călcat îmbrăcăminte/
lenjerie; parcare proprie 200 locuri.
Fitness/Wellness/Sport: piscină în
aer liber - cu apa termală - acces con-

tra cost, baza tratament, bazin interior
pentru tratament
Tratament: Baza de tratament asigura
tratamente complexe pentru: afecţiuni
reumatismale inflamatorii (poliartrităa
reumatoidă, spondilită anchilozantă);
afecţiuni reumatismale degenerative
(spondiloză cervicală, dorsală și lombară, artroze, poliartroze); afecţiuni
reumatismale abarticulare; afecţiuni
posttraumatice; afecţiuni neurologice
centrale şi periferice; afecţiuni ginecologice; afecţiuni asociate (boli metabolice și de nutriţie, boli endocrine).
Proceduri şi tratamente: băi cu apă
minerală în cazi și bazine, cu posibilităţi de kinetoterapie; aplicaţii calde
cu nămol; tratamente ginecologice cu
ape minerale termale și cu nămol cald;
buvete pentru cura internă cu apă minerală; electro şi hidroterapie; aerosoli
şi inhalaţii; bazin în aer liber cu apă
minerală termală; săli de gimnastică
medicală; masaj medical; saună. Tratamentele sunt efectuate de personal
medical specializat. Turiştii trebuie să

prezinte la hotel dovadă de asigurat
(adeverinţă de la locul de muncă sau
cupon de pensie) și 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. Agrement/Sport în
stațiune: teren sintetic minifotbal, bazine şi piscine cu apă termală, călărie,

biliard, tenis de masă, ATV-uri, discotecă. Recomandat pentru: tratament
balnear; odihnă; cantonamente sportivi; consfătuiri; evenimente festive. În
cazul în care turiştii nu prezintă biletul
de trimitere, valoarea tratamentului
este de 20 Lei/zi/persoană. Opţional:
excursie la Peştera Urşilor, Peştera
Vântului şi Unguru Mare, Peştera de
Cristale de la Roşia şi Peştera Meziad,
turul oraşului Oradea.

Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
PERIOADA
01 Mai - 15 Iun
16 Oct - 15 Dec
16 Iun - 15 Iul
01 Sep - 15 Oct
16 Iul - 31 Aug

TIP
CAMERĂ

Cazare +
mic dejun

Cazare +
demipensiune

Dublă
Single
Dublă
Single
Dublă
Single

67,85
97,75
83,95
134,55
90,85
156,40

85,10
115,00
101,20
151,80
108,10
173,65

Cazare +
pensiune
completă
100,05
129,95
115,00
165,60
121,90
187,45

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare cu mic dejun/demipensiune/pensiune completă meniu fix.
Facilități copii: 0 - 6,99 ani beneficiază de gratuitate la cazare dacă nu se solicită pat
suplimentar, 7 - 18 ani achită pat suplimentar obligatoriu. Valoarea patului suplimentar
este de 28,75 Lei/zi.
Atenţie! copii nu au inclusă masa nici dacă optează pentru pat suplimentar. Taxa de staţiune care reprezintă 1% din tariful primei nopți de cazare se achită separat la recepţia
hotelului.

Seniori activi
Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
PERIOADA
01 Mai - 15 Iun
16 Oct - 15 Dec
16 Iun - 15 Iul
01 Sep - 15 Oct
16 Iul - 31 Aug

TIP
CAMERĂ

Cazare +
demipensiune +
tratament

Cazare + pensiune
completă + tratament

Dublă
Single
Dublă
Single
Dublă
Single

96,60
126,50
111,55
162,15
118,45
184,00

109,25
139,15
111,56
162,15
118,45
184,00

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare cu demipensiune/pensiune completă meniu fix, tratament 3 proceduri/zi, o consultaţie medicală la începutul sejurului şi una la sfârşit. 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 și dovada de
asigurat (adeverinţă de la locul de muncă sau cupon de pensie, card de sănătate activat).
În cazul în care turiştii nu prezintă biletul de trimitere, valoarea tratamentului este de 22
Lei/zi/persoană. Taxa de staţiune care reprezintă 1% din tariful primei nopți de cazare se
achită separat la recepţia hotelului.
Facilități copii: 0 - 6,99 ani beneficiază de gratuitate la cazare dacă nu se solicită pat suplimentar, 7 - 18 ani achită pat suplimentar obligatoriu. Valoarea patului suplimentar este
de 28,75 Lei/zi. Atenţie copii nu au inclusă masa nici dacă optează pentru pat suplimentar.
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Preţuri recomandate în Lei/pachet/persoană (adult în cameră)
PERIOADA
01 Mai - 15 Iun
16 Oct - 15 Dec
16 Iun - 15 Iul
01 Sep - 15 Oct
16 Iul - 31 Aug

TIP
CAMERĂ
Dublă
Single
Dublă
Single
Dublă
Single

Cazare + pensiune completă + tratament
Pachet 7
nopți

Pachet 10 nopți

Pachet 12
nopți

699,60
899,80
789,80
1128,60
844,80
1283,70

890,10
1266,10
1108,80
1592,80
1188,00
1815,00

1151,70
1494,90
1306,80
1887,60
1401,40
2153,80

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: 7/10/12 nopți cazare cu pensiune completă, 18 proceduri/6 zile (pachet 7
nopți), 24 proceduri/8 zile (pachet 10 nopți), 30 proceduri/10 zile (pachet 12 nopți). 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 și
dovada de asigurat (adeverinţă de la locul de muncă sau cupon de pensie, card de sănătate activat). În cazul în care turiştii nu prezintă biletul de trimitere, valoarea tratamentului
este de 22 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 nopți de cazare se
achită separat la recepţia hotelului.
Facilități copii: 0 - 6,99 ani beneficiază de gratuitate la cazare dacă nu se solicită pat suplimentar, 7 - 18 ani achită pat suplimentar obligatoriu. Valoarea patului suplimentar este
de 27,50 Lei/zi. Atenţie copii nu au inclusă masa nici dacă optează pentru pat suplimentar.

HOTEL PERLA

BĂILE 1 MAI, județul Bihor

Dotări generale: restaurant cu o capacitate de 160 de persoane, parcare
proprie de 40 locuri (păzită și supravegheată cu camere video), bar, terasă
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 solicitare şi sistem de sonorizare: sala Polivalentă 180 de locuri,
sala Perla 60 de locuri, sala Amicii 15
locuri.
Dotări camere: aer condiţionat, TV,
minibar, baie cu duș, balcon sau terasă, internet wireless, uscător de păr,
telefonie naţională şi internaţională,

Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
PERIOADA
03 Ian - 15 Iun
16 Sep - 23 Dec
16 Iun - 15 Iul
01 Sep - 15Sep

16 Iul - 31 Aug

TIP CAMERĂ

Cazare + mic dejun

Dublă
Single
Apartament
Dublă
Single
Apartament
Dublă
Single
Apartament

115,37
185,59
140,45
130,42
210,67
155,50
140,45
225,72
165,53

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare, mic dejun bufet suedez, acces piscine interioare - exterioare cu
apă termală, Center Spa (saune, jacuzzi, sala aparate).
Facilități copii: copiii cu vârsta cuprinsă între 0 - 7 ani beneficiază de gratuitate la cazare și mic dejun, fără pat suplimentar, 7 - 14 ani achită 45,60 Lei/zi (cu pat suplimentar și
mic dejun), peste 14 ani achită tarif adult. La recepţie se achită taxa de staţiune. Parcare
gratuită păzită. Internet wireless în camere. Într-o cameră dublă se pot caza 2 adulți şi 1
copil iar în apartament se pot caza maxim 3 adulţi sau 2 adulți și 2 copii.
Servicii opţionale: prânz sau cină fișă cont 57 Lei/zi/adult sau 28,50 Lei/zi/copil.

radio cu ceas, halat de baie. Număr
total camere 56 din care 48 duble 24
de camere cu pat matrimonial dispuse
pe primul nivel, majoritatea cu balcon
sau terasă şi 24 de camere cu 2 paturi,
dispuse pe al doilea nivel, cu balcon
franţuzesc, 8 apartamente dispuse pe
primul și pe al doile nivel și sunt dotate cu balcon franţuzesc sau cu terasă.
Apartamentul este compus dintr-un
living cu o canapea extensibilă și un
dormitor cu pat matrimonial.
Servicii masă: se acordă în restaurantul Perla, micul dejun în sistem bufet
suedez, prânzul și cina conform fiecărui pachet (masa în cont sau meniuri
fixe, prestabilite).
Facilități copii: (în camera cu 2
adulți): Copiii cu vârsta cuprinsă între
0 - 6 ani beneficiază de gratuitate la

Bonus de relaxare 5+2 nopți gratis
Preţuri recomandate în Lei/pachet/persoană (adult în cameră)
PERIOADA

TIP CAMERĂ

Cazare + mic dejun
Pachet 7 nopți

03 Ian - 01 Iun
15 Sep - 20 Dec

Dublă
Single

621,98
877,80

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: 7 nopți cazare, mic dejun bufet suedez, acces la bazinele cu apă termală (exterior - interior) și piscina semiolimpică, acces permanent la Perla SPA (piscine,
jacuzzi, saune, sală fitness) Aqua Gym - câte 2 şedinţe zilnic, proceduri SPA/doamnă - 1
drenaj limfatic, 1 şedinţă masaj de relaxare, 1 şedinţă salină/sejur, proceduri SPA/domn
- 1 dus Vichy, 1 şedinţă masaj de relaxare, 1 şedinţă salină.
Facilități copii: copiii cu vârsta cuprinsă între 0 - 7 ani beneficiază de gratuitate la cazare și mic dejun, fără pat suplimentar, 7 - 14 ani achită 50 % din tarif adult (cu pat
suplimentar și mic dejun). La recepţie se achită taxa de staţiune. Parcare gratuită păzită.
Internet wireless în camere. Într-o cameră dublă se pot caza 2 adulți şi 1 copil iar în
apartament se pot caza 3 adulţi sau 2 adulți și 2 copii.

Balneo Bonus
Preţuri recomandate în Lei/pachet/persoană (adult în cameră)
PERIOADA

TIP CAMERĂ

Cazare + demipensiune
Pachet 10 nopți
Intrarea Duminica

03 Ian - 01 Iun
15 Sep - 20 Dec

Dublă
Single

1153,68
1514,83

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: 10 nopți cazare, mic dejun și buget pentru demipensiune de 35 Lei/zi/
adult. Acces la bazinele cu apă termal (exterior și interior) și piscina semiolimpică, 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 Complexului, 4
proceduri de tratament/persoană/zi - timp de 8 zile (baie termală + 3 proceduri majore).
Sunt necesare: bilet de trimitere de la medicul de familie către fizioterapie (formular
tip CAS) copie act identitate, adeverinţa de la locul de muncă/cupon pensie, card de
sănătate activat.
Facilități copii: copiii cu vârsta cuprinsă între 0 - 7 ani beneficiază de gratuitate la cazare și mic dejun, fără pat suplimentar, 7 - 14 ani achită 45,60 Lei/zi (cu pat suplimentar și
mic dejun), peste 14 ani achită tarif adult. La recepţie se achită taxa de staţiune. Parcare
gratuită păzită. Internet wireless în camere. Într-o cameră dublă se pot caza 2 adulți şi 1
copil iar în apartament se pot caza 3 adulţi sau 2 adulți și 2 copii.
Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

cazare fără pat suplimentar.
Fitness/Wellness/Sport: SPA, teren
sport mixt 2 terenuri de minifotbal cu
gazon sintetic și nocturnă, sală fitness,
biciclete - închirieri biciclete, 2 bazine
interioare cu apă termală, 2 jacuzzi
interioare cu apă termală, 1 bazin semiolimpic exterior cu apă termală (25
metri lungime și 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, sala de fitness. Opţional:
excursie la Peştera Urşilor, Peştera
Vântului şi Unguru Mare, Peştera de
Cristale de la Roşia şi Peştera Meziad,
turul oraşului Oradea.

Oferta pentru bunici
Preţuri recomandate în Lei/pachet/persoană (adult în cameră)
PERIOADA

TIP CAMERĂ

Cazare + pensiune
completă
Pachet 10 nopți
Intrarea Duminica

03 Ian - 01 Iun
15 Sep - 20 Dec

Dublă
Single

1414,51
1745,57

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: 10 nopți cazare, mic dejun bufet suedez, prânz şi cină meniu prestabilit, acces la bazinele cu apă termală (exterior - interior) şi piscina semiolimpică, acces
permanent la Perla Spa (piscine, jacuzzi, saune, sală fitness), Aqua Gym câte 2 şedinţe
zilnic, proceduri de tratament/camera - consultaţie iniţială și 2 proceduri de tratament/
zi/ 8 zile (nu este necesară trimitere din partea medicului de familie). Este necesară
prezentarea cuponului de pensie.
Facilități copii: copiii cu vârsta cuprinsă între 0 - 7 ani beneficiază de gratuitate la cazare și mic dejun, fără pat suplimentar, 7 - 14 ani achită 45,60 Lei/zi (cu pat suplimentar
și mic dejun). La recepţie se achită taxa de staţiune. Parcare gratuită păzită. Internet
wireless în camere. Într-o cameră dublă se pot caza 2 adulți şi 1 copil iar în apartament
se pot caza 3 adulţi sau 2 adulți și 2 copii.
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Sănătate şi vitalitate

Relaxare şi întreţinere

Preţuri recomandate în Lei/pachet/persoană (adult în cameră)

Preţuri recomandate în Lei/pachet/persoană (adult în cameră)

PERIOADA

TIP CAMERĂ

03 Ian - 15 Iun
16 Sep - 20 Dec

Dublă
Single
Dublă
Single

16 Iun - 15 Sep

Cazare + pensiune completă
Intrarea Duminica
Pachet
6 nopți

Pachet Pachet
8 nopți 10 nopți

1188,79
1444,61
1459,66
1875,98

1600,10
1936,18
1961,26
2513,02

2011,42
2432,76
2462,86
3155,06

PERIOADA

TIP CAMERĂ

Cazare + pensiune
completă
Pachet 6 nopți
Intrarea Duminica

03 Ian - 15 Iun
16 Sep - 20 Dec

Dublă
Single
Dublă
Single

1108,80
1325,63
1309,18
1635,22

16 Iun - 15 Sep

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: pensiune completă (mic dejun bufet + fișă cont 70 Lei/zi/adult) tratament balnear 3 proceduri/zi - 5 zile pentru pachetul de 6 nopți, 7 zile pentru cel de 8
nopți şi 9 zile tratament pentru pachetul de 10 nopți şi o consultaţie medicală iniţială. Nu
este necesară trimiterea din partea medicului. Acces gratuit la Centrul 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, și 1 saună finlandeză, acces sala
fitness, 2 şedinţe de aqua gym zilnic
Facilități copii: copiii cu vârsta cuprinsă între 0 - 7 ani beneficiază de gratuitate la cazare și mic dejun, fără pat suplimentar, 7 - 14 ani achită 50% din tariful unui adult (cu
pat suplimentar și mic dejun). La recepţie se achită taxa de staţiune. Parcare gratuită
păzită. Internet wireless în camere. Într-o cameră dublă se pot caza 2 adulți şi 1 copil iar
în apartament se pot caza 3 adulţi sau 2 adulți și 2 copii.

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: 6 nopți cu pensiune completă (mic dejun bufet suedez, fișă cont 70
Lei/zi/adult pentru prânz şi cină) o şedinţă de împachetare cu parafango 50 min/împachetare/persoană/sejur, o şedinţă de masaj de relaxare 25 min/masaj/persoană/sejur,
o şedinţă de Duș Vichy 15 min/şedinţă/persoană/sejur, o şedinţă Vinoterapie 45 min/
şedinţă/persoană/sejur, o şedinţă drenaj limfatic 20 min/şedinţă/persoană/sejur, o şedinţă salină 45 min/şedinţă/persoană/sejur. Acces la bazinele cu apă termală, jacuzzi,
saună, fitness, aqua gym
Facilități copii: copiii cu vârsta cuprinsă între 0 - 7 ani beneficiază de gratuitate la cazare și mic dejun, fără pat suplimentar, 7 - 14 ani achită 50 % din tarif adult (cu pat
suplimentar și mese), peste 14 ani se achită tarif integral. La recepţie se achită taxa de
staţiune. Parcare gratuită păzită. Internet wireless în camere. Într-o cameră dublă se pot
caza 2 adulți şi 1 copil. Acces gratuit la Centrul Wellness.

Vara în familie

Weekend romantic

Preţuri recomandate în Lei/pachet/persoană (adult în cameră)

Preţuri recomandate în Lei/pachet/persoană (adult în cameră)

Pachet 6 nopți
PERIOADA
01 Mai - 15 Iun
16 Sep - 15 Oct
16 Iun - 15 Sep

TIP
CAMERĂ Cazare + mic
dejun

Cazare +
demipensiune

Cazare +
pensiune
completă

Dublă

672,14

882,82

1093,49

Dublă

732,34

943,01

1153,68

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: 6 nopți cu mic dejun bufet suedez/demipensiune: mic dejun bufet suedez + fișă cont 210 Lei/pachet/adult, pensiune completă: mic dejun bufet suedez + fișă
cont 420 Lei/pachet/adult, Aqua gym zilnic, lecţii de înot pentru copii (1 ora luni şi 1 ora
marţi), animaţie în weekend (DJ, muzica și concursuri), o şedinţă Flabelos - 10 minute/
persoană/sejur, o şedinţă salină Perla - 45 minute/persoană/sejur, o şedinţă drenaj limfatic - 20 minute/persoană/şedinţă, o şedinţă masaj de relaxare - 25 minute/persoană/
sejur, acces la bazinele cu apă termală, piscină semiolimpică, jacuzzi, sală fitness, saune
Facilități copii: copiii cu vârsta cuprinsă între 0 - 7 ani beneficiază de gratuitate la cazare și mic dejun, fără pat suplimentar, 7 - 14 ani achită 50 % din tarif adult (cu pat
suplimentar și mic dejun). La recepţie se achită taxa de staţiune. Parcare gratuită păzită.
Internet wireless în camere. Într-o cameră dublă se pot caza 2 adulți şi 1 copil iar în
apartament se pot caza 3 adulţi sau 2 adulți și 2 copii.

PERIOADA

TIP CAMERĂ

Cazare + alte servicii
Pachet 2 nopți
Intrarea Vineri

05 Ian - 24 Iun
07 Sep - 16 Dec

Dublă

325,00

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: 2 nopți cazare cu mic dejun bufet suedez şi o cină romantică (meniu
prestabilit), camera aranjată romantic (ciocolată, coş de fructe, şampanie, flori), acces
la bazinele cu apă termală, jacuzzi, saună, sală fitness, aqua gym zilnic, o procedură
spa pentru doamnă - 1 şedinţă Vinoterapie și 1 şedinţă salină, pentru domn - 1 şedinţă
Thermospa și 1 şedinţă salină.
Facilități copii: copiii cu vârsta cuprinsă între 0 - 7 ani beneficiază de gratuitate la cazare și mic dejun, fără pat suplimentar, 7 - 14 ani achită 44,44 Lei (cu pat suplimentar și
mic dejun), peste 14 ani achită tarif adult. La recepţie se achită taxa de staţiune. Parcare
gratuită păzită. Internet wireless în camere. Într-o cameră dublă se pot caza 2 adulți şi 1
copil iar în apartament se pot caza 3 adulţi sau 2 adulți și 2 copii.

Weekend de relaxare
Preţuri recomandate în Lei/pachet/persoană (adult în cameră)
PERIOADA

TIP CAMERĂ

Cazare + alte servicii
Pachet 2 nopți
Intrarea Vineri

05 Ian - 24 Iun
07 Sep - 16 Dec

Dublă

325,00

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: 2 nopți cazare cu mic dejun bufet suedez, două cine (fișă cont 85 Lei/
adult/sejur), acces la bazinele cu apă termală, jacuzzi, saună, sală de fitness, aqua gym,
proceduri SPA/doamnă - 1 şedinţă Thermospa și o şedinţă salină, proceduri spa domn 1 şedinţă masaj de relaxare şi o şedinţă salină.
Facilități copii: copiii cu vârsta cuprinsă între 0 - 7 ani beneficiază de gratuitate la cazare și mic dejun, fără pat suplimentar, 7 - 14 ani achită 44,44 Lei (cu pat suplimentar și
mic dejun), peste 14 ani achită tarif adult. La recepţie se achită taxa de staţiune. Parcare
gratuită păzită. Internet wireless în camere. Într-o cameră dublă se pot caza 2 adulți şi 1
copil iar în apartament se pot caza 3 adulţi sau 2 adulți și 2 copii.
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HOTEL IADOLINA

Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
PERIOADA

TIP CAMERĂ

05 Ian - 08 Mar
15 Iun - 13 Sep
07 Dec - 23 Dec
Luni - Joi

Dublă

69,00

Single

115,00

Apartament

109,25

05 Ian - 08 Mar
15 Iun - 13 Sep
07 Dec - 23 Dec
Vineri - Duminica

09 Mar - 14 Iun
14 Sep - 06 Dec
Luni - Joi

09 Mar - 14 Iun
14 Sep - 06 Dec
Vineri - Duminică

Dotări generale: restaurant cu o capacitate de 104 locuri, parcare proprie, 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 sistem bonuri valorice.
Fitness/Wellness/Sport: sală fitness, saună, jacuzzi, băi plante, masaj, electroterapie.
Tratament: bază de tratament şi
refacere (saună/jacuzzi/bai plante/
masaj/electroterapie/ fitness).
Distracţie: discotecă, club.

Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

Cazare + mic dejun

Pat suplimentar 2 - 12 ani

40,25

Pat suplimentar peste 12 ani

46,00

Dublă

80,50

Single

128,80

Apartament

120,75

Pat suplimentar 2 - 12 ani

43,70

Pat suplimentar peste 12 ani

49,45

Dublă

63,25

Single

103,50

Apartament

74,75

Pat suplimentar 2 - 12 ani

34,50

Pat suplimentar peste 12 ani

40,25

Dublă

69,00

Single

110,40

Apartament

92,00

Pat suplimentar 2 - 12 ani

36,80

Pat suplimentar peste 12 ani

43,70

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare cu mic dejun.
Facilități copii: 0 - 2 ani gratuit la cazare fără pat, 2 - 12 ani achită: fără pat - mic dejun 12 Lei
sau cu pat suplimentar conform tabelului. Între 12 - 16 ani achită pat suplimentar conform
tabel.
Servicii opţionale:
- masa fișă cont: prânz sau cină 55 Lei/zi/adult, iar pentru copii prânz sau cină 28 Lei/zi/copil.
- tratament 3 proceduri 44 Lei/zi/persoană de luni până vineri. În ultima zi de sejur (data de
ieşire) nu se efectuează tratament.
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 adeverinţă de la locul de muncă vizată de Casa de Asigurări de Sănătate sau
pentru pensionari - cupon de pensie.
Condiţie: sejur minim 3 nopți odihnă, minim 5 nopți pentru tratament.
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STÂNA DE VALE, județul Bihor

VILE IZVORUL MINUNILOR

Preţuri recomandate în Lei/noapte/vilă
PERIOADA
Dotări generale: încălzire centrală, aer
condiţionat, bucătărie complet utilată.
Dotări camere: TV - cu satelit, minibar,
baie cu duș - instalaţii de hidromasaj,
balcon.
Număr total camere: 2, Apartamente:
1 - Vila este compusă din 1 dormitor,
1 living cu canapea extensibilă, 1 baie
cu duș, 1 bucătărie complet utilată,
terasă.
Servicii masă: se acordă în restaurantul hotelului Iadolina.
Tratament: - În Stâna de Vale cu un
profil endocrin şi nevroze: Oferă consultaţie medicală de specialitate, cu
recuperare medicală pentru fiecare
bolnav, prin electroterapie, hidroterapie, masaj, reflexoterapie, kineto-

****

VILA LILIACUL

terapie şi crenoterapie (cură internă
cu ape minerale), toate efectuate
de personal calificat de specialitate.
- Cura profilactică activă: Baza de
tratament din Stâna de Vale dispune
de saună, jacuzi, masaj general/reflexogen, aromoterapie, cromoterapie,
duș subacval, saună, gimnastică medicală. Turiştii trebuie să prezinte la
hotel dovadă de asigurat (adeverinţă
de la locul de muncă sau cupon de
pensie) și 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.

05 Ian - 08 Mar
15 Iun - 13 Sep
07 Dec - 23 Dec
Luni - Joi
05 Ian - 08 Mar
15 Iun - 13 Sep
07 Dec - 23 Dec
Vineri - Duminică
09 Mar - 14 Iun
14 Sep - 06 Dec
Luni - Joi
09 Mar - 14 Iun
14 Sep - 06 Dec
Vineri - Duminică

TIP CAMERĂ

Cazare + mic dejun

Vila integral (max 4
persoane)

333,50

Vila integral (max 4
persoane)

356,50

Vila integral (max 4
persoane)

218,50

Vila integral (max 4
persoane)

304,75

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare cu mic dejun 15 Lei/zi/persoană (pentru maxim 4 persoane).
Servicii opţionale: masa fișă cont: prânz sau cină 55 Lei/zi/adult iar pentru copii prânz
sau cină 28 Lei/zi/copil. - masa se serveşte la restaurantul Hotelului Iadolina din apropiere.

STÂNA DE VALE județul Bihor
cală de specialitate, cu recuperare
medicală pentru fiecare bolnav, prin:
electroterapie, hidroterapie, masaj,
reflexoterapie, kinetoterapie şi crenoterapie (cura internă cu ape minerale),
toate efectuate de personal calificat

de specialitate. - Cura profilactica activa: Baza de tratament din Stană de
Vale dispune de saună, jacuzi, masaj
general/reflexogen,
aromoterapie,
cromoterapie, duș subacval, saună,
gimnastică medicală.

Preţuri recomandate în Lei/noapte/vilă
PERIOADA

Dotări generale: parcare proprie, bucătărie complet utilată. Vila este aşezată pe 3 nivele, două având fiecare
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. Nu-
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măr total camere: 5, Apartamente:
3 - dintre care 2 apartamente cu un
dormitor şi living şi 1 apartament cu
două dormitoare și living. Garsoniere:
2. Servicii masă: se acordă în restaurantul hotelului Iadolina. Tratament:
- În Stană de Vale cu un profil endocrin
şi nevroze: Oferă consultaţie medi-

05 Ian - 08 Mar
15 Iun - 13 Sep
07 Dec - 23 Dec
Luni - Joi
05 Ian - 08 Mar
15 Iun - 13 Sep
07 Dec - 23 Dec
Vineri - Duminică
09 Mar - 14 Iun
14 Sep - 06 Dec
Luni - Joi
09 Mar - 14 Iun
14 Sep - 06 Dec
Vineri - Duminică

TIP CAMERĂ

Cazare + mic dejun

Vila integral (max 11
persoane)

1127,00

Vila integral (max 11
persoane)

1150,00

Vila integral (max 11
persoane)

977,50

Vila integral (max 11
persoane)

1035,00

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare cu mic dejun 15 Lei/zi/persoană (pentru maxim 4 persoane).
Servicii optionale: masa fișă cont: prânz sau cină 55 Lei/zi/adult iar pentru copii prânz sau
cină 28 Lei/zi/copil. - masa se serveste la restaurantul Hotelului Iadolina din apropiere.

HOTEL PARC

MONEASA, județul Arad

Dotări generale: restaurant de 150
locuri, 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 capacitate de
20 - 30 de locuri fiecare.
Dotări camere: TV, minibar, baie cu
cadă sau baie cu duș, internet, uscător
de păr.
Număr total camere: 94, din care 78
de camere clasificate la categoria 3
stele, 37 duble, 4 apartamente, 29 triple - camera dispune de 3 paturi simple. Check-in începând cu orele: 14: 00;

check-out până la orele 12: 00. La recepţie se achită taxa de staţiune (5 %
din valoarea de cazare a primei nopți).
Nu sunt acceptate animalele de companie. Servicii şi facilități contra cost:
room service, închiriere de jocuri distractive, închiriere de biciclete, servicii
de telefonie, servicii de curăţătorie.
Servicii masă: se acordă în restaurantul Parc, categoria I: micul dejun în
sistem bufet suedez/ meniu fix sau a
la carte, dejun şi cină în sistem meniu
a la carte.
Fitness/Wellness/Sport:
piscină
acoperită cu apă mezotermală, SPA

Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
PERIOADA

10 Ian - 09 Iun

10 Iun - 15 Sep

TIP CAMERĂ

Cazare + mic dejun

Single
Dublă
Triplă
Apartament (2 locuri)
Apartament (4 locuri)
Single
Dublă
Triplă
Apartament (2 locuri)
Apartament (4 locuri)

140,00
80,00
63,33
100,00
62,50
140,00
85,00
66,67
125,00
62,50

Toate tarifele afişate pentru cazare şi servicii opţionale includ comisionul agenţiei.
Servicii incluse: cazare cu mic dejun bufet suedez.
Opţional: prânz - 33 Lei/zi/persoană, cină - 33 Lei/zi/persoană.
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 22.22 Lei/zi fără pat suplimentar sau 50% din
tariful unui adult pentru patul suplimentar. Taxa de staţiune, care reprezintă 1% din valoarea
primei nopți de cazare, se achită separat la recepţia hotelului.

Sănătate din Moneasa
Preţuri recomandate în Lei/pachet/persoană (adult în cameră)
PERIOADA
10 Ian - 09 Iun
10 Iun - 15 Sep

TIP CAMERĂ
Single
Dublă
Single
Dublă

Cazare + pensiune completă
Sejur 10 nopți

Sejur 12 nopți

1529,00
1089,00
1628,00
1188,00

1716,00
1188,00
1815,00
1287,00

Toate tarifele afişate pentru cazare şi servicii opţionale includ comisionul agenţiei.
Servicii incluse: 10/12 nopți cazare cu pensiune completă meniu fix, tratament 14/20 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 gratuite,
iar cei cu vârsta cuprinsă între 4 şi 14 ani achită 22 Lei/zi fără pat suplimentar sau 50% din
tariful unui adult pentru patul suplimentar.
Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

saună, jacuzzi, bază tratament, sală
fitness, biciclete contracost.
Tratament: Foarte complexă, baza de
tratament a Hotelului Parc***, oferă o
serie de proceduri balneare la preţuri
fără concurenţă. Proceduri: unde scurte, curenți diadinamici, ionizare, curent
trabert, electrostimulare, electrospastic, curent interferenţial, terapie cu
laser, ultrasunete, magnetodiaflux,
băi galvanice, cu bule, parafină, aerosoli, kinetoterapie. Turiştii trebuie să
prezinte la hotel dovadă de asigurat

(adeverinţă de la locul de muncă sau
cupon de pensie) și 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.
Distracţie: sală de jocuri.
Atracţii turistice: Peştera Valea Morii,
Peştera Liliecilor, cascada Boroaia,
vârful Momuta și ruinele cuptorului de
topit fier, lacul cu nuferi termali.

Bunici la Moneasa
Preţuri recomandate în Lei/pachet/persoană (adult în cameră)
PERIOADA

TIP CAMERĂ

05 Ian - 09 Iun

Dublă

Pachet 4 nopți
Intrare Duminica sau Luni
Cazare +
demipensiune

Cazare + pensiune
completă

334,40

395,00

Toate tarifele afişate pentru cazare şi servicii opţionale includ comisionul agenţiei.
Servicii incluse: 4 nopţi cazare cu demipensiune/pensiune completă meniu fix, o zi liberă
la piscină.
Facilităţi copii: copiii cu vârsta cuprinsă între 0-7 ani beneficiază de gratuităţi şi reduceri.
Intrarea dumnica sau luni.

Confort şi relaxare
Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
PERIOADA

TIP
CAMERĂ

10 Ian - 15 Sep

Dublă
Single

Sejur minim 2 nopți
Cazare + Cazare + mic Cazare + mic dejun
mic dejun dejun + cină
+ prânz + cină
73,31
119,31

97,75
143,75

127,07
173,08

Toate tarifele afişate pentru cazare şi servicii opţionale includ comisionul agenţiei.
Servicii incluse: cazare cu masă conform ofertei (meniu standard fix), acces la centrul SPA.
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 22 Lei/zi sau 50% din tariful
unui adult pentru patul suplimentar.

Minivacanţă la Moneasa
Preţuri recomandate în Lei/pachet/persoană (adult în cameră)
PERIOADA

TIP CAMERĂ

10 Ian - 15 Sep

Single
Dublă

Pachet 5 nopți - Intrare Duminica
Cazare + mic dejun + cină
665,50
445,50

Toate tarifele afişate pentru cazare şi servicii opţionale includ comisionul agenţiei.
Servicii incluse: 5 nopţi cazare cu mic dejun bufet şi cina meniu standard fix, acces gratuit
la centrul SPA.
Sejurul începe duminica 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 gratuite,
iar cei cu vârsta cuprinsă între 4 şi 14 ani achită 22 Lei/zi fără pat suplimentar sau 50% din
tariful unui adult pentru patul suplimentar.

O săptămână de miere
Preţuri recomandate în Lei/pachet/persoană (adult în cameră)
PERIOADA

TIP CAMERĂ

10 Ian - 15 Sep

Dublă

Cazare + mic dejun + cină
Pachet 6 nopți
699,50

Toate tarifele afişate pentru cazare şi servicii opţionale includ comisionul agenţiei.
Servicii incluse: 6 nopţi cazare cu demipensiune (mic dejun+cină meniu fix), seară intimă,
seară de dans, acces la piscină, jacuzzi, saună, excursie picnic (se asigura coş alimentar),
room-service la cerere pentru mic dejun şi cină.
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HOTEL WELS

BĂLTENII DE SUS, județul Tulcea

cuit, bird - watching, servicii spălătorie/
călcătorie, închiriere biciclete, plimbări
cu căruţa, foc de tabără la foişorul de
pe malul Dunării.

Hotelul Wels este situat pe o colină cu
ieşire la Dunăre, într-o zonă liniştită, la
2 km de şoseaua Tulcea - Mahmudia.
Adresă: localitatea Băltenii de Sus, comuna Beştepe. Construit cu bun gust,
remarcat prin liniile ferme, având rafinamentul îmbinării armonioase între
stilul rustic, clasic și modern, cu atenţia
pentru detalii și calitatea finisajelor interioare, cu spaţii largi, în nuanţe odihnitoare, Hotelul WELS oferă calitate și
confort.
Dotări generale: restaurant, parcare
proprie, loc de joacă pentru copii, internet, bar, terasă, foişor rustic, ponton de
acostare pentru ambarcaţiunile proprii
cât și ale turiştilor. Săli de conferinţă: 1
este o sală multifuncţională cu masă
de tenis și biliard și aparate fitness,
care se poate însă transforma la cerere
în sala de conferinţă.
Dotări camere: aer condiţionat, TV, minibar, seif, baie cu duș, internet, uscător
de păr, telefon, miniterasă/balcon la 15
camere, radio, plasă insecte.
Număr total camere: 16 duble: dintre
care 13 camere cu două paturi și 2 camere cu pat matrimonial. Hotelul dispune de 1 duplex compus din 2 camere

duble cu paturi twin, hol comun și băi
separate.
Observații: acces rutier: din Tulcea se
merge către Mahmudia/Murighiol, se
trece prin localităţile Malcoci - Nufăru - Victoria. După ce se trece de satul
Victoria (se vede pe partea stângă o biserică), se mai merge pe şoseaua principală aproximativ 3 km până se vede
un indicator către localitatea Băltenii
de Sus și panoul publicitar cu hotelul
WELS. Se face un drum spre stânga,
se mai merge aproximativ 2 km până la
hotel. La intrarea în localitate, imediat
după biserică, pe partea stângă, este
situat hotelul. Ziua hotelieră începe la
orele 14,00 și se încheie la orele 12,00.
Servicii incluse în tariful de cazare: acces la internet, biliard, tenis de masă,
table, remy, cărţi, trezirea la ora solicitată, apeluri telefonice între camere, teren
de volei în aer liber, badminton, baschet,
leagăn și foişor rustic la Dunăre, şezlonguri la miniplajă, loc de joacă pentru
copii în spaţiu verde, parcare păzită,
acostarea ambarcaţiunilor la ponton.
Contra cost la tarifele de recepţie: excursii în Deltă cu ambarcaţiuni proprii
cu motor, închiriere articole pentru pes-

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare și mic dejun, acces la internet, biliard, tenis de masă, table, remy,
cărţi, trezirea la ora solicitată, apeluri telefonice intre camere, acces la piscină pentru adulți
și copii, sezlong-uri, teren de volei în aer liber, badminton, baschet, leagăn și foişor rustic
la Dunăre, miniplaja la Dunăre în funcţie de nivelul apei, loc de joacă pentru copii în spaţiu
verde, pescuit la malul Dunării, parcare păzită, acostarea ambarcaţiunilor la ponton pentru
turiştii cazaţi în hotel.
Servicii opţionale: masa fișă cont prânz sau cină 55,00 Lei/zi/adult și 27,50 Lei/zi/copil
sub 14 ani
Facilități copii cu 1 adult:
- 1 copil 0 - 5 ani - tarif cameră single
- 2 copii 0 - 5 ani - tarif single și un mic dejun 9,52 Lei/zi
- 1 sau 2 copii 0 - 7 ani și 1 sau 2 copii copil 7 - 14 ani - tarif cameră dublă
Facilități copii cu 2 adulți: - 0 - 5 ani gratuit fără pat suplimentar sau 64,95 Lei/zi/copil cu
pat suplimentar și mic dejun
- 0 - 7 ani - mic dejun 9,52 Lei/zi/copil fără pat suplimentar sau 64,95 Lei/zi/copil cu pat
suplimentar și mic dejun
- 7 - 14 ani - pat suplimentar și mic dejun 64,95 Lei/zi/copil
Facilități copii cu 2 adulți:
- 0 - 5 ani gratuit fără pat suplimentar sau 64,85 Lei/zi/copil cu pat suplimentar și mic
dejun
- 0 - 7 ani - mic dejun 9,52 Lei/zi/copil fără pat suplimentar sau 64,85 Lei/zi/copil cu pat
suplimentar și mic dejun
- 7 - 14 ani - pat suplimentar și mic dejun 64,85 Lei/zi/copil

Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

Servicii masă: se acordă în unitatea
restaurant Wels, categoria 4 stele, micul dejun în sistem bufet/variante de
meniu, prânzul și cina a la carte.
Fitness/Wellness/Sport: piscină în aer
liber, biciclete, teren de volei.
Distracţie: excursii în Delta Dunării cu
ambarcaţiuni cu motor, bird - watching,
pescuit, plimbări cu căruţa, iar în incinta hotelului WELS 4*, prin spaţiile verzi
generoase, leagăn, miniplajă.

Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
PERIOADA

01 Apr - 30 Iun
01 Sep - 31 Oct
Duminică - Joi

01 Apr - 30 Iun
01 Sep - 31 Oct
Vineri - Sâmbătă

01 Iul - 31 Aug
Duminică - Joi

01 Iul - 31 Aug
Vineri - Sâmbătă

TIP CAMERĂ
Dublă twin în regim single vedere la grădină
Dublă twin vedere la grădină
Dublă twin în regim single vedere la Dunăre
Dublă twin vedere la Dunăre
Dublă matrimonială în regim single vedere
la Dunăre
Dublă matrimonială vedere la Dunăre
Duplex - 2 persoane
Duplex - 3 persoane
Duplex - 4 persoane
Dublă twin în regim single vedere la grădină
Dublă twin vedere la grădină
Dublă twin în regim single vedere la Dunăre
Dublă twin vedere la Dunăre
Dublă matrimonială în regim single vedere
la Dunăre
Dublă matrimonială vedere la Dunăre
Duplex - 2 persoane
Duplex - 3 persoane
Duplex - 4 persoane
Dublă twin în regim single vedere la grădină
Dublă twin vedere la grădină
Dublă twin în regim single vedere la Dunăre
Dublă twin vedere la Dunăre
Dublă matrimonială în regim single vedere
la Dunăre
Dublă matrimonială vedere la Dunăre
Duplex - 2 persoane
Duplex - 3 persoane
Duplex - 4 persoane
Dublă twin în regim single vedere la gădină
Dublă twin vedere la grădină
Dublă twin în regim single vedere la Dunăre
Dublă twin vedere la Dunăre
Dublă matrimonială în regim single vedere
la Dunăre
Dublă matrimonială vedere la Dunăre
Duplex - 2 persoane
Duplex - 3 persoane
Duplex - 4 persoane

Cazare + mic
dejun
207,54
132,81
229,94
144,00
252,28
151,37
255,14
170,09
127,57
214,86
137,49
237,26
148,69
261,18
156,71
264,14
176,10
132,07
226,58
142,33
248,98
153,53
271,32
160,89
274,18
182,78
137,09
234,57
147,35
256,97
128,49
280,90
166,57
283,85
189,24
141,93
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Zile gratuite de vacanţă 3+1 gratis

Zile gratuite de vacanţa 4+1 gratis

Preţuri recomandate în Lei/pachet/persoană (adult în cameră)

Preţuri recomandate în Lei/pachet/persoană (adult în cameră)

PERIOADA

TIP CAMERĂ

Dublă twin în regim single vedere la gradină
Dublă twin vedere la gradină
Dublă twin în regim single vedere la Dunăre
Dublă twin vedere la Dunăre
01 Apr - 30 Iun Dublă matrimonială în regim single vedere
01 Sep - 31 Oct
la Dunăre
Dublă matrimonială vedere la Dunăre
Duplex - 2 persoane
Duplex - 3 persoane
Duplex - 4 persoane

Cazare + mic
dejun + fișă
cont
Pachet 4
nopți
891,41
667,23
958,61
700,83
1025,64
722,90
1034,21
779,08
651,50

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: 3 nopți cazare cu mic dejun + 1 noapte gratuită (se acordă mic dejun)
și fișă cont 240,00 Lei/pachet/adult, acces la internet, biliard, tenis de masă, table, remy,
cărţi, trezirea la ora solicitată, apeluri telefonice intre camere, acces la piscină pentru adulți
și copii, sezlong - uri, teren de volei în aer liber, badminton, baschet, leagăn și foişor rustic
la Dunăre, miniplaja la Dunăre în funcţie de nivelul apei, loc de joacă pentru copii în spaţiu
verde, pescuit la malul Dunării, parcare păzită, acostarea ambarcaţiunilor la ponton pentru
turiştii cazaţi în hotel.
Facilități copii cu 1 adult:
- 1 copil 0 - 5 ani - tarif cameră single
- 2 copii 0 - 5 ani - tarif single și masa 134,40 Lei/pachet/copil
- 1 sau 2 copii 5 - 7 ani și 1 sau 2 copii copil 7 - 14 ani - tarif cameră dublă
Facilități copii cu 2 adulți:
- 5 - 7 ani - achită mic dejun 22,85 Lei/pachet și masa fișă cont 134,40 Lei/pachet/copil fără
pat suplimentar. Dacă se doreşte pat suplimentar cu mic dejun se achită 194,88 Lei/pachet
- 7 - 14 ani - achită masa fișă cont 134,40 Lei/pachet/copil și pat suplimentar cu mic dejun
194,88 Lei/pachet.
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PERIOADA

TIP CAMERĂ

Dublă twin în regim single vedere la gradină
Dublă twin vedere la gradină
Dublă twin în regim single vedere la Dunăre
Dublă twin vedere la Dunăre
01 Apr - 30 Iun Dublă matrimonială în regim single vedere
01 Sep - 31 Oct
la Dunăre
Dublă matrimonială vedere la Dunăre
Duplex - 2 persoane
Duplex - 3 persoane
Duplex - 4 persoane
Dublă twin în regim single vedere la gradină
Dublă twin vedere la gradină
Dublă twin în regim single vedere la Dunăre
Dublă twin vedere la Dunăre
Dublă matrimonială în regim single vedere
01 Iul - 31 Aug
la Dunăre
Dublă matrimonială vedere la Dunăre
Duplex - 2 persoane
Duplex - 3 persoane
Duplex - 4 persoane

Cazare + mic
dejun + fișă
cont
Pachet 5
nopți
1166,14
867,24
1255,74
912,04
1345,12
941,47
1356,54
1016,38
846,27
1242,30
905,32
1331,90
950,12
1421,28
979,55
1432,70
1067,14
884,35

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: 4 nopți cazare cu mic dejun + 1 noapte gratuită (se acordă mic dejun)
și fișă cont 300,00 Lei/pachet/adult, acces la internet, biliard, tenis de masă, table, remy,
cărţi, trezirea la ora solicitată, apeluri telefonice intre camere, acces la piscină pentru adulți
și copii, sezlong-uri, teren de volei în aer liber, badminton, baschet, leagăn și foişor rustic
la Dunăre, miniplajă la Dunăre în funcţie de nivelul apei, loc de joacă pentru copii în spaţiu
verde, pescuit la malul Dunării, parcare păzită, acostarea ambarcaţiunilor la ponton pentru
turiştii cazaţi în hotel.
Facilități copii cu 1 adult:
- 1 copil 0 - 5 ani - tarif cameră single
- 2 copii 0 - 5 ani - tarif single și masa 168,00 Lei/pachet/copil
- 1 sau 2 copii 5 - 7 ani și 1 sau 2 copii copil 7 - 14 ani - tarif cameră dublă
Facilități copii cu 2 adulți:
- 5 - 7 ani - achită mic dejun 38,08 Lei/pachet și masa fișă cont 168,00 Lei/pachet/copil
fără pat suplimentar. Dacă se doreşte pat suplimentar cu mic dejun se achită 259,84 Lei/
pachet
- 7 - 14 ani - achită masa fișă cont 168,00 Lei/sejur/copil și pat suplimentar cu mic dejun
259,84 Lei/pachet

DUNAVĂȚU DE JOS, județul Tulcea

HOTEL NEW EGRETA

Hotelul este situat în imediata apropiere a satului Dunavățu de Jos, ultima
localitate pe drum asfaltat la sud de
Tulcea.
Adresă: Dunavățu de Jos, cod 827152.
Jud Tulcea. Este situat în satul
Dunavățu de jos unde se poate ajunge
cu auto, un sat de pescari cu etnii di-

ferite: lipoveni, români, ruşi, ucrainieni,
haholi. Sezonul de vânătoare începe la
15 August. În lunile August și Septembrie se obţin rezultate bune la prepeliţe
și porumbei inelaţi. Spre sfârşitul lunii
Septembrie, în Octombrie și în prima jumătate a lunii Decembrie pot fi vânate
rațe și gâşte. Acestea sunt doar unele

Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
PERIOADA

11 Ian - 28 Feb
Duminica Miercuri

11 Ian - 28 Feb
Joi - Sâmbăta

01 Mar - 30 Iun
Duminica Miercuri

TIP CAMERĂ
Single
Dublă
Dublă executive
Triplă
Apartament junior vedere spate cu
canapea extensibilă
Apartament junior cu balcon cu canapea
extensibilă
Apartament senior cu canapea extensibilă
Apartament VIP (penthouse - 1 până la 4
persoane)
Single
Dublă
Dublă executive
Triplă
Apartament junior vedere spate cu
canapea extensibilă
Apartament junior cu balcon cu canapea
extensibilă
Apartament senior cu canapea extensibilă
Apartament VIP (penthouse - 1 până la 4
persoane)
Single
Dublă
Dublă executive
Triplă
Apartament junior vedere spate cu
canapea extensibilă
Apartament junior cu balcon cu canapea
extensibilă
Apartament senior cu canapea extensibilă
Apartament VIP (penthouse - 1 până la 4
persoane)

Cazare + mic
dejun

dintre speciile cu care vă veţi întâlni.
Delta Dunării oferă cu siguranţă multe
posibilităţi de pescuit sportiv. În marile canale, la mari adâncimi, se găsesc
crapi și multe alte specii de peşte. În lacuri și în canalele mai mici se pot obţine
rezultate extraordinare pescuind ştiucă
și biban mai ales toamna.
Dotări generale: restaurant, parcare
proprie, internet, camere cu pat dublu și
camere cu 3 paturi, bar de zi, magazin
cu vânzare echipament de pescuit. Săli
de conferinţă: 1, capacitate 50 de locuri
dotată cu echipament audio-video modern.
Dotări camere: aer condiţionat, TV, mi-

Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
PERIOADA

291,50
165,00
176,00
139,34
198,00

01 Mar - 30 Iun
Joi - Sâmbăta

198,00
341,00
1650,00
335,50
187,00
198,00
154,00
220,00
220,00

01 Iul - 30 Sep
Duminica Miercuri

363,00
1650,00
335,50
187,00
198,00
154,00
220,00
242,00
341,00
1650,00

Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

nibar, seif, baie cu duș, internet, uscător
de păr. Duble: 38, dintre care 35 camere
duble standard și 3 camere duble executive. Apartamente: 3, dintre care 2
apartamente senior și 1 apartament
VIP (penthouse). Apartmente junior:
14. Triple: 5.
Observații: acces: rutier: Tulcea Dunavățu de Jos.
Servicii masă: se acordă în unitatea restaurant Egreta, categoria 4 stele, micul
dejun în sistem bufet suedez, prânzul și
cina în sistem variante de meniu.
Fitness/Wellness/Sport: piscină în
aer liber, piscină acoperită, SPA (duș
scoţian, duș emoţional, kneipp, saună
uscată/umedă, sală relaxare), masaj,
teren sport mixt, sală fitness.
Distracţie: discotecă, bowling, posibilitate organizare foc de tabără, picnic,
excursii cu bărci cu motor, vânătoare și
pescuit, paintball, cină de tip barbeque,
schi nautic, biliard.

01 Iul - 30 Sep
Joi - Sâmbăta

TIP CAMERĂ
Single
Dublă
Dublă executive
Triplă
Apartament junior vedere spate cu
canapea extensibilă
Apartament junior cu balcon cu canapea
extensibilă
Apartament senior cu canapea extensibilă
Apartament VIP (penthouse - 1 până la 4
persoane)
Single
Dublă
Dublă executive
Triplă
Apartament junior vedere spate cu
canapea extensibilă
Apartament junior cu balcon cu canapea
extensibilă
Apartament senior cu canapea extensibilă
Apartament VIP (penthouse - 1 până la 4
persoane)
Single
Dublă
Dublă executive
Triplă
Apartament junior vedere spate cu
canapea extensibilă
Apartament junior cu balcon cu canapea
extensibilă
Apartament senior cu canapea extensibilă
Apartament VIP (penthouse - 1 până la 4
persoane)

Cazare + mic
dejun
379,50
209,00
220,00
168,67
242,00
264,00
363,00
1650,00
423,50
231,00
242,00
183,34
264,00
286,00
385,00
1650,00
467,50
253,00
264,00
198,00
286,00
308,00
407,00
1650,00
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Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare cu mic dejun, accesul gratuit la piscina exterioară, WI-FI gratuit,
parcare gratuită.
Servicii opţionale: masa fișă cont prânz sau cină 44,00 Lei/zi/adult și copil peste 14 ani
și 22,00 Lei/zi/copil 7 - 14 ani
Facilități copii cu 2 adulți:
- copii 0 - 7 ani - gratuitate cu mic dejun 1 copil în cameră dublă și 2 copii în apartament
- 1 copil 7 - 14 ani - tarif cameră triplă cu mic dejun sau în apartamente și achită mic dejun
38,50 Lei/zi/copil
- 2 copii 7 - 14 ani - tarif apartamente și achită mic dejun 38,50 Lei/zi/copil
- 1 copil peste 14 – tarif cameră triplă cu mic dejun
- 2 copii peste 14 ani – 2 camere duble cu mic dejun
- 1 copil 0 - 7 ani și al doilea copil 7 - 14 ani tarif cameră triplă cu mic dejun sau apartamente și achită un mic dejun 38,50 Lei/zi
- 1 copil 0 - 7 ani și al doilea copil peste 14 ani tarif o cameră dublă cu mic dejun și o
cameră single cu mic dejun
- 1 copil 7 - 14 ani și al doilea copil peste 14 ani tarif două camere duble cu mic dejun
Facilități copii cu 1 adult:
- 1 sau 2 copii 0 - 7 ani - tarif cameră single cu mic dejun
- 1 copil 7 - 14 ani - tarif cameră dublă cu mic dejun
- 2 copii 7 - 14 ani - tarif cameră dublă și pentru al doilea copil 38,50 Lei/zi mic dejun
- 1 copil peste 14 – tarif cameră dublă cu mic dejun
- 2 copii peste 14 ani – tarif cameră triplă cu mic dejun
- 1 copil 0 - 7 ani și al doilea copil 7 - 14 ani tarif Cameră dublă cu mic dejun
- 1 copil 0 - 7 ani și al doilea copil peste 14 ani tarif Cameră dublă cu mic dejun
- 1 copil 7 - 14 ani și al doilea copil peste 14 ani tarif cameră triplă cu mic dejun sau apartamente și achită un mic dejun 38,50 Lei/zi

Tarife în Lei/BARCA
Tarif în Lei/BARCĂ
ocupată de 1 până
la 5 persoane

EXCURSII
Excursie pe canale - 2 ore
TRASEU 1: Hotel – Canal Lipoveni – Canal Dunavăț
– Canal Gascova – Canal Dranov – Dunăre km.44 –
Dunăre km.54– Canal Dunavăț – Canal Lipoveni – Hotel
Lacul Isac 3 – Lacul Uzlina - 3 ore
TRASEU 2: Hotel – Canal Lipoveni – Canal Dunavăț
– Dunăre km.54 – Canal Perivolovca – Lacul Isac 3 –
Lacul Uzlina – Canal Uzlina – Dunăre km.54 – Canal
Dunavăț – Canal Lipoveni – Hotel
Lac Chiril – Lac Isac – Lac Uzlina – Lac Isac 1 - 3 ore
TRASEU 3: Hotel – Canal Lipoveni – Canal Dunavăț –
Canal Perivolovca – Lac Chiril – Lac Isac – Lac Uzlina –
Lac Isacel – Lac Isac 1 – Gura Filatului – Dunăre km.54
– Canal Dunavăț – Canal Lipoveni – Hotel
Sf. Gheorghe – Braț Sf. Gheorghe - 4 ore
TRASEU 4: Hotel – Canal Lipoveni – Canal Dunavăț
– Canal Dranov – Centura – Dunăre km.44 – Canal
Crasnicol – Canal Palade – Canal Buhaz – Canal Zăton
– Sf. Gheorghe –Braț Sf, Gheorghe – Canal Dunavăț –
Canal Lipoveni - Hotel
Golf Holbina - Lac Razelm – Gura Portiței - 5 ore
TRASEU 5: Hotel – Canal Lipoveni – Canal Dunavăț
– Canal Dranov – Golf Holbina – Lac Razelm – Gura
Portiţei – Lac Razelm – Canal Oaia – Canal Mustaca –
Canal Cocoș – Canal Dunavăț – Canal Lipoveni – Hotel

462,00

528,00

528,00

594,00

660,00

Toate tarifele afişate pentru cazare şi servicii opţionale includ comisionul agenţiei.
LA RECEPŢIE SE STABILESC: ziua, oră şi tipul bărcii în funcţie de condiţiile meteo şi de
numărul de participanţi din resort.
TRASEUL SE POATE MODIFICA în funcţie de cotele apelor (condiții naturale – apă scăzută,
vegetaţie) nu şi durata excursiilor.

****

MAHMUDIA, județul Tulcea

HOTEL MON JARDIN

Hotelul este situat în localitatea
Mahmudia pe malul Dunării. Pentru
o vacanţă de neuitat, cea mai potrivită alegere de cazare în Delta Dunării,
într-o oază de lux, linişte și confort
este Hotelul MON JARDIN.
Dotări generale: restaurant 100
locuri, parcare proprie păzită, internet wireless, terasă 100 locuri, bar
de zi 30 locuri, ponton de acostare
pentru cei cu ambarcaţiuni proprii,
barbeque, parc, faleză de promenadă
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și şalupe rapide pentru excursii sau
pescuit. Săli de conferinţă: 1 pentru
100 persoane dotată cu echipamente
de ultima generaţie dedicate acestui
domeniu de activitate: video proiector, flip chart, speaker sistem, internet etc.
Dotări camere: aer condiţionat, TV,
minibar, baie cu duș, internet wireless, uscător de păr, halate și prosoape pentru piscină. Apartamentele
dispun de baie cu cadă și două bal-

coane.
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 dotate cu living și dormitor,
2 balcoane, 1 baie cu cadă, vedere
Dunăre. Familiale: 9 dispun de 2 camere, pat matrimonial și canapea extensibilă 2 persoane, vedere Dunăre.
Fitness/Wellness/Sport: piscină în
aer liber, pescuit sportiv.
Atracţii turistice: Cetatea Argamum

(Orgame) aflată la Jurilovca, Cetatea
Halmyris în comună Murighiol, Cetatea Histria pe malul lacului Sinoe,
Cetatea romano-bizantină Dinogetia
în comuna Jijila, Geamia Ali-Gaza-Pasa situată în oraşul Babadag, Cetatea
romană Noviodunum lângă oraşul
Isaccea, Cetatea romană Arrubium în
oraşul Măcin, Cetatea romană Beroe
în comuna Ostrov, Cetatea romană de
la Enisala, Mănăstirea Cocoșu, Mănăstirea Celic-Dere, Mănăstirea Saon,
Muzeul Farul Vechi (genovez) Sulina.

PERIOADA

05 Ian - 31 Mar

01 Apr - 14 Iul
01 Sep - 31 Oct
Joi - Sâmbăta

Cazare + mic
dejun

TIP CAMERĂ
Dublă economy
Dublă economy în
regim single
Dublă standard
Dublă standard în regim
single
Dublă cu vedere spre
Dunăre
Family room
Apartament
Dublă economy
Dublă economy în
regim single
Dublă standard
Dublă standard în regim
single
Dublă cu vedere spre
Dunăre
Family room
Apartament

Cazare + mic
dejun
Sejur minim 3
nopți

118,80
204,60
128,70
224,40
143,55
168,30
183,15
158,40

148,50

283,80

264,00

173,25

158,40

313,50

283,80

198,00

188,10

217,80
232,65

207,90
217,80

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare cu mic dejun, acces piscina, parcare.
Servicii opţionale: masa fișă cont prânz sau cină 55,00 Lei/zi/adult sau copil peste 7 ani
și 27,50 Lei/zi/copil sub 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

****

CASA TEO

Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
PERIOADA

Cazare + mic
dejun

TIP CAMERĂ

Dublă economy
Dublă economy în
regim single
Dublă standard
01 Apr - 14 Iul
01 Sep - 31 Oct Dublă standard în regim
Duminica single
Miercuri
Dublă cu vedere spre
Dunăre
Family room
Apartament
Dublă economy
Dublă economy în
regim single
Dublă standard
Dublă standard în regim
15 Iul - 31 Aug
single
Dublă cu vedere spre
Dunăre
Family room
Apartament

Cazare + mic
dejun
Sejur minim 3
nopți

148,50
264,00
158,40
283,80
188,10
207,90
217,80
173,25
313,50
188,10
343,20
217,80
232,65
242,55

Facilități copii cu 2 adulți:
- copii 0 - 7 ani gratuit
- 1 copil peste 7 ani - 77,00 Lei/zi/pat suplimentar cu mic dejun în cameră dublă standard,
family sau apartament
- 2 copii peste 7 ani - 77,00 Lei/zi/pat suplimentar cu mic dejun în cameră dublă family
sau apartament.

MAHMUDIA, județul Tulcea

Pensiunea CasaTeo****, situată în Del-

ta Dunării pe malul drept al braţului Sf.

Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

Gheorghe, la numai 29 km de municipiul Tulcea în localitatea Mahmudia.
Drumul judeţean DJ 222C vă duce până
în parcarea pensiunii CasaTeo.
Dotări generale: restaurant, parcare
proprie gratuită, loc de joacă pentru
copii, internet acces gratuit WI-FI, păstrare obiecte de valoare, bar, sistem
central de încălzire, camere izolate fonic, terasă, plată prin card. Săli de conferinţă: 1, capacitate 35 locuri, dispune
de lumină naturală. Dotări: internet
WI-FI, flipchart, consumabile, tv și video, ecran de proiecţie, videoproiector,
instalaţie sonorizare, spaţiu amenajat
pentru coffee-break.
Dotări camere: aer condiţionat, TV, minibar, baie cu duș, balcon (o parte din
camere), internet acces gratuit WI-FI,
uscător de păr, sistem central de încălzire, camere izolate fonic.
Număr total camere: 21. Duble: 17,
o parte din camere au vedere spre
Dunăre. Apartamente: 4 cu canapea
extensibilă și o parte din ele au vedere

la Dunăre.
Servicii masă: se acordă în restaurantul propriu, capacitate 50 locuri, în
regim a-la-carte.
Atracţii turistice: plimbări în Rezervaţia biosferei Delta Dunării, coloniile de
pelicani, lebede, cormorani, covoarele
de nuferi albi și galbeni, partide de pescuit, Cetatea Argamum (Orgame) aflată
la Jurilovca, Cetatea Halmyris în comună Murighiol, Cetatea Histria pe malul
lacului Sinoe, Cetatea romano-bizantină Dinogetia în comuna Jijila, Geamia
Ali-Gaza-Pasa situat în oraşul Babadag,
Cetatea romană Noviodunum lângă
oraşul Isaccea, Cetatea romană Arrubium în oraşul Macin, Cetatea romană
Beroe în comună Ostrov, Cetatea romană de la Enisala, Mănăstirea Cocoșu,
Mănăstirea Celic Dere, Mănăstirea
Saon, Muzeul Farul Vechi (genovez) în
Sulina.
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Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
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Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
PERIOADA
05 Ian - 30 Apr
01 Oct - 20 Dec

01 Mai - 31 Iul
01 Sep - 30 Sep

01 Aug - 31 Aug

****

TIP CAMERĂ
Dublă
Single
Dublă cu vedere la Dunăre
Apartament
Apartament cu vedere la Dunăre
Dublă
Single
Dublă cu vedere la Dunăre
Apartament
Apartament cu vedere la Dunăre
Dublă
Single
Dublă cu vedere la Dunăre
Apartament
Apartament cu vedere la Dunăre

Cazare
77,00
132,00
88,00
93,50
110,00
99,00
176,00
115,50
126,50
137,50
110,00
187,00
121,00
132,00
143,00

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare.
Servicii opţionale: mic dejun: 27,50 Lei/zi/persoană; prânz sau cină fișă cont 66,00 Lei/zi/
adult și copil peste 7 ani și 33,00 Lei/zi/copil sub 7 ani.
Facilități copii cu 1 adult:
- 1 sau 2 copii 0 - 7 ani - cazare în cameră dublă
- 1 copil 7 - 16 ani - cazare în cameră dublă; dacă sunt 2 copii, cazarea se face în cameră
dublă cu pat suplimentar sau apartament
- 1 copil 0 - 7 ani și 1 copil 7 - 16 ani - cazare în cameră dublă sau apartament; opţional pat
suplimentar în cameră dublă
Facilități copii cu 2 adulți:
- 1 sau 2 copii intre 0 - 7 ani beneficiază de gratuitate la cazare; opţional pat suplimentar
44,00 Lei/zi
- 1 copil între 7 - 16 ani achită pat suplimentar 44,00 Lei/zi; dacă sunt 2 copii, cazarea se
face în apartament
- peste 16 ani sunt consideraţi adulți.

MURIGHIOL, județul Tulcea

HOTEL PUFLENE RESORT

Hotel este situat pe malul lacului Murighiol. Adresă: Localitatea Murighiol,
jud Tulcea.
Puflene Resort este noul concept turistic destinat celor care doresc o evadare din cotidian și apreciază îmbinarea dintre frumuseţea naturii, confort
la cele mai înalte standarde și servicii
de înaltă ţinută profesională.
Dotări generale: restaurant 300 locuri,
parcare proprie, loc de joacă pentru
copii, internet, salon de înfrumuseţare,
bar, terasă, pizzerie. Complexul este
format din 16 vile, recomandate pentru familiile cu copii și hotel (2 corpuri
A și B, care oferă o privelişte superbă
asupra lacului și parcului propriu). Săli
de conferinţă: 5, capacitate cuprinsă
între 22 și 350 locuri.
Dotări camere: aer condiţionat, TV,
minibar, seif, baie cu duș, balcon, internet wireless, uscător de păr, telefon.
Număr total camere: 102 din care
duble: 96 cu pat matrimonial sau 2
paturi. Capacitate maximă 2 adulți și
1 copil până la 14 ani. Apartamente: 8
dotate cu dormitor cu pat matrimonial
și living cu canapea extensibilă. Capacitate maximă 4 adulți. Vile: 16, vilele
sunt compuse din 2 camere: living cu
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canapea extensibilă și dormitor cu pat
matrimonial sau paturi twin, baie și
curte exterioară, ideale pentru familiile
cu copii. Capacitate maximă 4 adulți.
Există spaţii de cazare cu băi dimensionate și utilate specific pentru persoanele cu dizabilităţi fizice.
Observații: Ziua hotelieră începe la
ora 16: 00 (check-in) și se termină la
ora 12: 00 (check-out). Accesul către
Puflene Resort se poate face cu autoturismul propriu, turiştii nemaifiind nevoiţi să aştepte o ambarcaţiune 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 transport intre 10 - 50 locuri,
în funcţie de tipul de navă), room service, informaţii turistice, transportul
bagajelor, păstrare a obiectelor de valoare, trezirea la cerere, concierge, primirea și transmiterea corespondenței,
rezervare de bilete.
Servicii masă: se acordă în restaurantul propriu cu o capacitate de 300 locuri cu meniu internaţional. La dispoziţia turiştilor se află și o pizzerie, mai

multe baruri și terase, care prin specificul lor satisfac cele mai exigente aşteptări. În fiecare week - end, muzica și
voia bună este asigurată de o formaţie
dobrogeană. Micul dejun este inclus în
tarif și este servit sub formă de bufet
suedez, iar restul meselor sunt opţionale și se servesc în sistem fișă cont.
Fitness/Wellness/Sport: piscină în
aer liber, piscină acoperită, sală fit-

ness, piscină copii, saună, jacuzzi,
salină, masaj, biliard, tenis de masă,
terenuri de sport (fotbal, tenis).
Distracţie: 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 și
REX 3 cu o capacitate de 22 locuri, la
bordul cărora se poate servi masa de
prânz.

Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
PERIOADA
15 Apr - 31 Oct
Luni - Joi

15 Apr - 31 Oct
Vineri - Duminica

TIP CAMERĂ

Cazare cu mic dejun + masa
fișă cont

Dublă în regim single
Dublă
Vila
Apartament
Dublă în regim single
Dublă
Vila
Apartament

429,00
269,50
286,00
324,50
484,00
297,00
313,50
352,00

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare cu mic dejun și masa fișă cont de 70 Lei/zi/persoană, prosop și
şezlong la piscină exterioară (în limita locurilor disponibile), internet wireless, parcare (în
limita locurilor disponibile), acces gratuit la Centrul Spa (piscină interioară, sală fitness, jacuzzi, saună, billiard, tenis de masă, teren sport pe timp de zi – fotbal, baschet, tenis, volei).
Facilități copii:
- 0 - 3 ani gratuit la cazare și mic dejun. Opţional pat suplimentar 33,00 Lei/zi sau masă
fișă cont 38,50 Lei/zi
- 4 - 13,99 ani achită 33,00 Lei/zi pentru pat suplimentar și mic dejun. Opţional masă fișă
cont 38,50 Lei/zi
- peste 14 ani sunt consideraţi adulți.
Supliment al 3 - lea adult:
- în cameră dublă: 203,50 Lei/zi/cazare cu mic dejun și masa fișă cont 70 Lei/zi
- în vilă: 209,00 Lei/zi/cazare cu mic dejun și masa fișă cont 70 Lei/zi
- în apartament: 231,00 Lei/zi/cazare cu mic dejun și masa fișă cont 70 Lei/zi.

MURIGHIOL, județul Tulcea

PENSIUNEA PENINSULA

sala, Mănăstirea Cocoșu, Mănăstirea
Celic-Dere, Mănăstirea Saon, Muzeul

Farul Vechi (genovez) - Sulina; excursii
pe braţele Dunării, pescuit sportiv.

Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
PERIOADA

01 Apr - 30 Iun
01 Sep - 30 Nov
Duminică - Joi

01 Apr - 30 Iun
01 Sep - 30 Nov
Vineri - Sâmbătă

01 Iul - 31 Aug
Duminică - Joi
Adresă: Sat Murighiol, Comună Murighiol, Str. Balţii, Nr. 13, Jud. Tulcea. Situată în localitatea Murighiol, chiar pe
malul lacului, Pensiunea Peninsula oferă un Aqua Park în aer liber, restaurant
cu terasă și încă o terasă cu promenadă. În toate zonele proprietăţii este
disponibil WiFi gratuit. În împrejurimi
se poate pescui. Pensiunea dispune
de încă un corp de cazare inaugurat în
2017 la standarde foarte ridicate.
Dotări generale: restaurant cu terasă
de 54 locuri și încă o terasă cu promenadă de 64 locuri, parcare proprie, loc
de joacă pentru copii, piscină pentru
copii cu tobogan Aqua Park. Săli de
conferinţă: 1 - cu o capacitate de 100
locuri având tot echipamentul necesar
desfăşurării de conferinţe, întâlniri,
team buildinguri.
Dotări camere: aer condiţionat, TV, minibar, baie cu duș.
Număr total camere: 39 - distribuite
în 2 corpuri de clădiri. Duble: 24 - twin
sau matrimoniale; apartamente: 10 - 3

apartamente cu living și canapea extensibile; 1 suite cu 2 paturi matrimoniale; 6 duplex cu scară interioară cu pat
matrimonial jos și cu 2 paturi în camera
de sus, TV în ambele camere; triple: 1;
familiale: 4 - cu câte 2 paturi pentru copii, separate sau suprapuse.
Servicii masă: Se acordă în restaurantul propriu - Restaurant Peninsula, categoria 3* în sistem fișă cont.
Fitness/Wellness/Sport: piscină în aer
liber - Aqua Park cu tobogane pentru
adulți și pentru copii, ponton, bărci și
caiace de închiriat.
Atracţii turistice: Cetatea Argamum
(Orgame) - aflată la Jurilovca; Cetatea
Halmyris - în comuna Murighiol, Cetatea Histria - pe malul lacului Sinoe, Cetatea romano - bizantină Dinogetia - în
comuna Jijila; Geamia Ali-Gaza-Pasa situat în oraşul Babadag; Cetatea romană Noviodunum - lângă oraşul Isaccea;
Cetatea romană Arrubium - în oraşul
Macin ; Cetatea romană Beroe - în comună Ostrov, Cetatea romană de la Eni-

Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

01 Iul - 31 Aug
Vineri - Sâmbătă

TIP CAMERĂ

Cazare + mic
dejun

Dublă
Pat suplimentar în dublă
Single
Dublă family
Duplex
Suite
Apartament
Dublă
Pat suplimentar în dublă
Single
Dublă family
Duplex
Suite
Apartament
Dublă
Pat suplimentar în dublă
Single
Dublă family
Duplex
Suite
Apartament
Dublă
Pat suplimentar în dublă
Single
Dublă family
Duplex
Suite
Apartament

107,25
82,50
165,00
181,50
181,50
192,50
192,50
121,00
82,50
192,50
214,50
214,50
220,00
220,00
148,50
93,50
181,50
220,00
220,00
225,50
225,50
173,25
93,50
214,50
244,75
244,75
269,50
269,50

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare cu mic dejun, acces gratuit la Aqua Park și parcare. Cazarea începe la ora 14,00, iar eliberarea camerei se face la ora 11,00.
Servicii opţionale: prânz sau cină fișă cont 55,00 Lei/zi/adult și 27,50 Lei/zi/copil
Facilități copii cu 1 adult:
- 1 sau 2 copii 0 - 4 ani - cazare în cameră single sau cameră dublă
- 1 copil 4 - 18 ani - cazare în cameră dublă; dacă sunt 2 copii, cazarea se face în cameră
dublă cu pat suplimentar conform tabel
- 1 copil 0 - 4 ani și 1 copil 4 - 18 ani - cazare în cameră dublă; opţional pat suplimentar
conform tabel
Facilități copii cu 2 adulți:
- 1 sau 2 copii intre 0 - 4 ani beneficiază de gratuitate la cazare și mic dejun;
- 1 copil intre 4 - 18 ani achită pat suplimentar conform tabel iar cazarea în cameră dublă ;
dacă sunt 2 copii 4 - 18 ani, cazarea se face în apartament sau cameră family
- 1 copil 0 - 4 ani și 1 copil 4 - 18 ani, primul are gratuitate, al doilea achită pat suplimentar
conform tabel, iar cazarea se face în cameră dublă, apartament sau camera family.
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MURIGHIOL, județul Tulcea

PENSIUNEA RIO DIVINO

Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)

Adresă: Str. Bălţii, Nr. 22, Comuna Murighiol, Jud. Tulcea. Indicaţii auto: Bucureşti - A2 - Drajna - Slobozia - Hârșova
- Tulcea - Murighiol DJ 222 C. Pensiunea Rio Divino este amplasată într-o
zonă mirifică, liniştită, departe de aglomeraţia și zgomotele oraşului, chiar în
inima Deltei Dunării, pe malul lacului
Murighiol. Vă oferă o ambianță caldă și
relaxantă prin serviciile și dotările sale.
Un avantaj în plus este că accesul la
pensiune se face cu autoturismul până
în parcarea proprie.
Dotări generale: restaurant, parcare
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proprie gratuită, internet WI-FI, terasă
exterioară, piscină adulți și piscină copii. Săli de conferinţă: 1, capacitate 40
locuri. Dotări: conexiune internet WI-FI,
flipchart.
Dotări camere: aer condiţionat, TV, baie
cu duș, internet acces gratuit WI-FI, uscător de păr în baie, sistem încălzire.
Număr total camere: 15. Duble: 7, dintre care 3 camere duble matrimoniale și
4 camere duble twin.
Dotări camere: baie proprie cu duș și
grup sanitar, aer condiţionat, uscător
de păr în baie, tv-cablu, sistem încălzire,

PERIOADA

TIP CAMERĂ

Cazare + mic
dejun

10 Ian - 20 Dec

Dublă în regim single
Dublă
Triplă
Apartament (până la 4 persoane)

180,40
111,10
107,80
202,40

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare cu mic dejun, acces la piscină.
Servicii opţionale: prânz 82,50 Lei/zi/adult și copil peste 7 ani și 41,25 Lei Lei/copil sub 7
ani; cina 93,50 Lei/zi/adult și copil peste 7 ani și 46,75 Lei Lei/copil sub 7 ani.
Facilități copii cu 1 adult:
- 1 copil 0 - 7 ani - cazare în camera single, iar copilul achită mic dejun 22 Lei/zi
- 1 sau 2 copii 0 - 7 ani - cazare în cameră dublă; al doilea copil achită mic dejun 22 Lei/zi
- 1 copil 7 - 18 ani - cazare în cameră dublă; dacă sunt 2 copii, cazarea se face în Cameră
dublă cu pat suplimentar cu mic dejun 71,50 Lei/zi sau camera triplă
- 1 copil 0 - 7 ani și 1 copil 7 - 18 ani - cazare în cameră dublă și achită mic dejun 22 Lei/
zi sau camera triplă; opţional pat suplimentar cu mic dejun în cameră dublă 71,50 Lei/zi
Facilități copii cu 2 adulți:
- 1 sau 2 copii intre 0 - 7 ani beneficiază de gratuitate la cazare și achită mic dejun 22 Lei/
zi/copil; opţional pat suplimentar cu mic dejun 71,50 Lei/zi
- 1 copil 7 - 18 ani cazare în cameră triplă sau apartament; dacă sunt 2 copii, cazarea se
face în apartament.

acces internet. Apartamente: 1, format
dormitor și living cu canapea extensibilă, vedere către lac. Dotări: baie proprie
cu duș și grup sanitar, aer condiţionat,
uscător de păr în baie, tv-cablu, sistem
încălzire, acces internet. Triple: 7. Dotări: baie proprie cu duș și grup sanitar,
aer condiţionat, uscător de păr în baie,
tv-cablu, sistem încălzire, acces internet.
Servicii masă: se acordă în restaurantul propriu, regim a-la-carte, capacitate
de 65 de locuri și terasă exterioară cu

60 de locuri cu vedere la lacul Murighiol.
Fitness/Wellness/Sport: piscină în aer
liber, piscină pentru copii, terasă exterioară.
Distracţie: locuri special amenajate
pentru pescuit sportive, ambarcaţiuni
de agreement, excursii în Delta Dunării
cu 3 şalupe rapide și 6 bărci cu motor
(Sfântu Gheorghe, Uzlina, Caraorman,
Crişan, etc).
Atracţii turistice: excursii cu barca cu
motor în Delta Dunării, Cetatea și mănăstirea Halmyris.

NUFĂRUL, județul Tulcea

COMPLEX STEAUA APELOR

Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
PERIOADA

TIP
CAMERĂ

Cazare + mic dejun
Sejur 1 - 2
nopți

Sejur 3 nopți

Sejur minim
4 nopți

121,77
89,10
75,24
96,03
136,62
98,01
86,46
107,91
136,62
98,01
86,46
107,91
152,46
107,91
97,02
119,79

121,77
89,10
75,24
96,03
121,77
89,10
75,24
96,03
136,62
98,01
86,46
107,91
136,62
98,01
86,46
107,91

115,69
84,65
71,48
91,23
115,69
84,65
71,48
91,23
129,79
93,12
82,14
102,52
129,79
93,12
82,14
102,52

146,52

146,52

139,19

103,95

103,95

98,76

169,29

146,52

139,19

118,80

103,95

98,76

169,29
118,80
196,02
135,63

169,29
118,80
169,29
118,80

160,83
112,86
160,83
112,86

127,21

127,71

121,33

93,06

93,06

88,41

152,46

127,71

121,33

107,91

93,06

88,41

152,46
107,91
182,16
126,72

152,46
107,91
152,46
107,91

144,84
102,52
144,84
102,52

Pensiunea Steaua Apelor - 3*
Single
Dublă
Triplă
Garsonieră
Single
10 Apr - 30 Iun
Dublă
01 Sep - 31 Oct
Triplă
Vineri - Sâmbătă
Garsonieră
Single
Dublă
01 Iul - 31 Aug
Duminică - Joi
Triplă
Garsonieră
Single
01 Iul - 31 Aug
Dublă
Vineri Triplă
Sâmbătă
Garsonieră
Pensiunea Steaua Apelor 1 - 4 *
10 Apr - 30 Iun
Single
01 Sep - 31 Oct
Dublă
Duminică - Joi
10 Apr - 30 Iun
Single
01 Sep - 31 Oct
Dublă
Vineri - Sâmbătă
Single
01 Iul - 31 Aug
Duminică - Joi
Dublă
Single
01 Iul - 31 Aug
Vineri - Sâmbătă
Dublă
Pensiunea Steaua Apelor 2 - 4 *
10 Apr - 30 Iun
Single
01 Sep - 31 Oct
Dublă
Duminică - Joi
10 Apr - 30 Iun
Single
01 Sep - 31 Oct
Dublă
Vineri - Sâmbătă
Single
01 Iul - 31 Aug
Duminică - Joi
Dublă
Single
01 Iul - 31 Aug
Vineri - Sâmbătă
Dublă
10 Apr - 30 Iun
01 Sep - 31 Oct
Duminică - Joi

COMPLEXUL TURISTIC STEAUA APELOR este situat la poarta de intrare
în Delta Dunării, pe malul braţului Sf.
Gheorghe, la doar 12 km distanţă de
Tulcea, în localitatea Nufăru, pe şoseaua Tulcea – Murighiol. Condiţiile
de circulaţie sunt excelente pe acest
drum DJ 222 C. Adresă: Nufăru, Str.
Domniţa Maria nr. 234, jud. Tulcea. Situat în Delta Dunării, Complexul Turistic Steaua Apelor vă oferă experienţa
unei vacanţe la un confort maxim.
Dotări generale: restaurant cu o
capacitate 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 conferinţă: 1, cu o capacitate
de 50 locuri dotată cu TV, retroproiector, flipchart, sistem audio, wireless.
Dotări camere: aer condiţionat, 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) mansarda
în Pensiunea Steaua Apelor **** 2;
3 duble matrimoniale și 5 duble twin
(se pot apropia paturile) în Pensiunea
Steaua Apelor ***. Triple: 2 situate în
Pensiunea Steaua Apelor 3*. Garsoni-

ere: 4 cu canapea extensibilă situate
în Pensiunea Steaua Apelor 3*.
Servicii masă: STEAUA APELOR
RESTAURANT 3 stele cu o capacitate de minim 200 locuri, restaurantul
prezintă salonul principal la parter,
un mezanin, o terasă exterioară.
Bucătăria este pregătită să ofere clienţilor o varietate de delicii culinare
specifice deltei precum și alte specialităţi româneşti și internaţionale.
SALONUL STEAUA APELOR - SALON
MULTIFUNCŢIONAL cu o capacitate
de cca. 220 locuri și 300 mp la parter
și 150 mp la mezanin, salonul oferă
ambianța ideală pentru evenimente organizate (cocktailuri, recepţii,
simpozioane, întâlniri etc). Sala prezintă toate dotările necesare: TV,
retroproiector, flipchart, sistem audio, wireless, etc. Terasa de la etaj a
salonului oferă o frumoasă privelişte
către Deltă care te invită să o vizitezi.
Cuplurile care vor să iasă din tipar
sunt binevenite să oficieze cununia
religioasă sau botezul în Capela Sf.
Ilie din incinta complexului STEAUA
APELOR, unica locaţie cu capela în
aer liber din zona Tulcea, o locaţie 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,
piscină acoperită, SPA (jacuzzi, saună, masaj), teren tenis, teren sport
mixt (baschet, minifotbal, volei), sală
fitness.
Distracţie: sală de jocuri, biliard, tenis de masă.

Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
CHECK-IN SE FACE DUPĂ ORA 15:00
Servicii incluse: cazare cu mic dejun, acces gratuit la toate facilitățile complexului: piscine
(exterioară, interioară), piscină pentru copii, jacuzzi, sală fitness, teren de sport multifuncţional, tenis de masă, billiard, şah de grădină, minigolf, spaţii de joacă pentru copii, wireless,
parcare păzită.
Servicii de masă opţionale: prânz sau cină fișă cont 60,50 Lei/zi/adult și copil peste 15 ani
și 27,50 Lei/zi/copil sub 15 ani.
Facilități copii cu 2 adulți:
- 0 - 7 ani ani gratuitate la cazare şi mic dejun
- primul copil între 7 - 15 ani achită 60,50 Lei/zi/pat suplimentar şi mic dejun;
- al 2-lea copil între 7 - 15 ani achită 38,50 Lei/zi/mic dejun
Pat suplimentar opţional: 60,50 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 60,50 Lei/zi în cameră
dublă.
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SFÂNTU GHEORGHE, județul Tulcea

COMPLEX GREEN VILLAGE

Complex Green Village 4* este integrat perfect în natură, înconjurat
de mult spaţiu verde, cu o privelişte
idilică asupra apei Dunării, este locul
ideal pentru o vacanţă reuşită. Condiţiile de cazare moderne și confortul
pe care îl oferă fac ca relaxarea să fie
deplină. De asemenea, oferă servicii
de calitate prin camere de cazare
spaţioase, săli de conferinţă, agrement, cinema, loc de joacă pentru copii, centru SPA, spălătorie călcătorie
proprie, restaurant cu bar și terasă în
aer liber cu vedere la Dunăre.
Complex Green Village 4* oferă clienţilor cazare în 89 de camere confortabile, dintre care 58 de camere duble,
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30 de apartamente cu un living, spaţiu sanitar la parter și un dormitor la
etaj precum și o vilă cu living și spaţiu
sanitar la parter și două dormitoare
fiecare cu baie la etaj.
Pereţii lambrisaţi în lemn patinat și
mobilierul colonial din bambus cu
drapajele din in brut, aduc în interior
culorile subtile și calde ale deltei. Băile sunt generoase, cu finisaje impecabile, și toaleta separată. Turiştii noştri
se pot răcori încă de la primele ore ale
dimineţii, datorită aerului condiţionat
din cameră și a unui minibar echipat
complet. Vilele sunt înconjurate de o
salbă de lacuri, cu nuferi și alte plante
de apă, unde cuibăresc rațe sălbatice,

pe care le puteţi urmări în timp ce vă
savuraţi cafeaua.
Restaurantul principal are o capacitate totală de 240 locuri atât la etaj cât
și la parter, ce oferă un meniu rafinat,
variat și proaspăt, cu specialităţi româneşti și internaţionale, pregătite
cu grijă de o echipă de bucătari talentaţi. Poţi regăsi savoarea bucatelor
tradiţionale pescăreşti, stropite cu
vin vechi și voie bună. Refugiul prietenilor petrecăreţi și al îndrăgostiţilor,
barul brasserie unde muzica bună se
îmbină cu aceleaşi servicii de excepţie, vă aşteaptă să savuraţi cele mai
fine băuturi și cocktailuri exotice.
Puteţi încerca, de asemenea, cina
noastră cu foc de tabără, muzică folk
și palincă tradiţională.
Complex Green Village 4* se împarte
în patru zone cu o suprafaţă totală de
cca. 25,000 mp construibili:
ZONA 1 LEBĂDA ŞI PELICANUL
Zona Lebăda cuprinde complexul de
Vile J, K, L (6 apartamente), formate
din 1 dormitor la etaj și 1 living la
parter.
În zona Pelicanul se găsesc Vilele 3
- 5, fiecare având 10 camere duble, Vilele M - O, cu 6 apartamente, piscină
exterioară, centrul SPA (1 salon masaj, 1 saună), restaurantul principal
cu o capacitate totală de 240 locuri
și barul brasserie, centrul de distracții
cu cinema, biliard, tenis de masă,
darts, table, şah, cărţi de joc, bibliotecă, loc de joacă pentru copii la interior și la exterior: cort special amenajat, măsuţe și scaune din lemn, tăbliţă
cu cretă, diverse jucării, ansamblu de
topogan și leagăn, tunel pentru copii,
piscină cu apă pentru copii, centrul
de afaceri și complexul multifuncţional cu 3 săli de conferinţă.
ZONA 2 - STÂRCUL ALB
Zona Stârcul alb include Vila 7, Vila 8
și complexul de vile A - I, însumând 18
apartamente. Vila 7 este formată din
2 dormitoare la etaj, și living la parter,
legătura dintre ele făcându - se printr
- o scară interioară. Vila 8 este formată la rândul ei din 8 camere duble cu
paturi twin astfel: parter - 4 camere
twin cu baie proprie și 1 living comun;
etaj - 4 camere twin cu baie proprie și
1 living comun.
ZONA 3 - EGRETA
Zona Egreta cuprinde Vila 1 și Vila 2,
fiecare având 10 camere duble, o sală

de conferinţă multifuncţională, cu o
capacitate de maxim 100 de locuri și
jacuzzi exterior (cca. 91 mp).
ZONA 4 - MARINA
Zona Marina cuprinde accesul bărcilor proprii, persoanelor cazate în cadrul Resortului Green Village.
Accesul ambarcaţiunilor în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării se face pe
baza unei autorizaţii de acces de la
ARBDD Tulcea.
Dotări generale: animalele de companie acceptate. Camerele au o suprafaţă cuprinsă între 25 și 40 de mp
fiecare. Apartamentele au la parter
un living de cca, 20 mp și o terasă de
cca,15 mp iar la etaj un dormitor de
cca,30 mp.
Vilele 1 - 5 au câte 10 camere duble
cu pat matrimonial dotate cu baie
proprie și aer condiţionat;
Vila 8 - are 8 camere dotate cu aer
condiţionat și TV dispuse astfel: parter - 4 camere twin cu baie proprie și
1 living comun (cu WC serviciu); etaj
- 4 camere twin cu baie proprie și 1
living comun (cu WC serviciu).
Vilele A - O - câte 2 apartamente de
câte 2 camere; un apartament cu suprafaţa totală de cca. 65 mp (inclusiv
terasa), are la parter un living (fără
loc de dormit), terasă și baie iar la
etaj un dormitor cu două paturi twin;
este dotat cu aer condiţionat, Tv;
Vila 7 - 1 apartament cu trei camere,
compus din living fără loc de dormit
(aer condiţionat, Tv, wc serviciu) situat la parter, două camere twin cu baie
proprie și aer condiţionat situate la
etaj și terase.
Săli de conferinţă: 3 - sala 1 - 120 de
locuri, sala 2 - 60 de locuri, sala 3 - 40
de locuri și club (Internet, biblioteca
și biliard). Dotările sunt ultramoderne: sistem audio 5+1, video, digital și
peliculă de film, climatizare.
Număr total camere: 89 Duble: 58 camere cu paturi twin sau matrimoniale Apartamente: 31 - dintre care 30
apartamente cu living și dormitor cu
paturi twin și 1 apartament cu living
și două dormitoare cu paturi twin
Fitness/Wellness/Sport: piscină în
aer liber, saună, jacuzzi în aer liber incluse în tariful de cazare.
Distracţie: contra cost, cu tarife aferente: bicicletă, plimbări cu barca, caiac, excursie în Delta Dunării, pescuit
staţionar pe Dunăre și pe lac.

PERIOADA

06 Apr - 31 Mai
07 Oct - 31 Oct

01 Iun - 05 Iul
09 Sep - 06 Oct

TIP CAMERĂ

Dublă ZONA EGRETA
Dublă ZONA STÂRCUL ALB
Dublă în regim single ZONA
EGRETA
Dublă în regim single ZONA
STÂRCUL ALB
Dublă ZONA PELICANUL
Dublă în regim single ZONA
PELICANUL
Apartament 2 persoane
ZONA STÂRCUL ALB
Apartament în regim single
ZONA STÂRCUL ALB
Apartament 2 persoane
ZONA PELICANUL și LEBĂDA
Apartament în regim single
ZONA PELICANUL și LEBĂDA
Apartament 4 persoane
ZONA STÂRCUL ALB
Dublă ZONA EGRETA
Dublă ZONA STÂRCUL ALB
Dublă în regim single ZONA
EGRETA
Dublă în regim single ZONA
STÂRCUL ALB
Dublă ZONA PELICANUL
Dublă în regim single ZONA
PELICANUL
Apartament 2 persoane
ZONA STÂRCUL ALB
Apartament în regim single
ZONA STÂRCUL ALB
Apartament 2 persoane
ZONA PELICANUL și LEBADA
Apartament în regim single
ZONA PELICANUL și LEBADA
Apartament 4 persoane
ZONA STÂRCUL ALB

Cazare Cazare Cazare
+
+
+
mic
mic
mic
dejun dejun dejun
Sejur Sejur Sejur
1-2
3 - 4 minim
nopți nopți 5 nopți
120,56 120,56 120,56

187,53 187,53 187,53
147,35 147,35 147,35
241,11 241,11 241,11
147,35 147,35 147,35
241,11 241,11 241,11
174,14 174,14 174,14
294,69 294,69 294,64
147,35 147,35 147,35
174,14 147,35 147,35

294,69 241,11 241,11
200,93 174,14 174,14
348,27 294,69 294,69
227,72 174,14 174,14
401,85 294,69 294,69
254,51 200,93 200,93
455,43 348,27 348,27
200,93 174,14 174,14

Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)

PERIOADA

TIP CAMERĂ

Dublă ZONA EGRETA
Dublă ZONA STÂRCUL ALB
Dublă în regim single ZONA
EGRETA
Dublă în regim single ZONA
STÂRCUL ALB
Dublă ZONA PELICANUL
Dublă în regim single ZONA
PELICANUL
06 Iul - 05 Aug
Apartament 2 persoane
12 Aug - 08 Sep
ZONA STÂRCUL ALB
Apartament în regim single
ZONA STÂRCUL ALB
Apartament 2 persoane
ZONA PELICANUL și LEBĂDA
Apartament în regim single
ZONA PELICANUL și LEBĂDA
Apartament 4 persoane
ZONA STÂRCUL ALB
Dublă ZONA EGRETA
Dublă ZONA STÂRCUL ALB
Dublă în regim single ZONA
EGRETA
Dublă în regim single ZONA
STÂRCUL ALB
Festivalul
Dublă ZONA PELICANUL
Anonimul
Dublă în regim single ZONA
06 Aug - 11 Aug
PELICANUL
În această
Apartament 2 persoane
perioadă nu se
ZONA STÂRCUL ALB
aplică reducerea
Apartament
în regim single
de Înscrieri
ZONA
STÂRCUL
ALB
timpurii
Apartament 2 persoane
ZONA PELICANUL și LEBADA
Apartament în regim single
ZONA PELICANUL și LEBADA
Apartament 4 persoane
ZONA STÂRCUL ALB

Cazare Cazare Cazare
+
+
+
mic
mic
mic
dejun dejun dejun
Sejur Sejur Sejur
1-2
3 - 4 minim
nopți nopți 5 nopți
190,21 190,21 163,42

326,84 326,84 273,26
217

217

190,21

380,42 380,42 326,84
243,79 243,79 190,21
434

434

270,58 270,58

326,84
217

487,58 487,58 380,42
183,52 183,52 156,73
257,18 257,18 230,39

460,79 460,79 407,21
283,97 283,97 257,18
514,37 514,37 460,79
310,76 310,76 257,18
567,95 567,95 460,79
337,55 337,55 283,97
621,53 621,53 514,37
237,09 237,09 210,30

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.

Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)
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Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)

BALNEO MONTAN & DELTA DUNĂRII 2018

DENUMIRE
EXCURSIE

DETALII

Cazare
+ mic
dejun

TARIF
LEI/
pers.

Excursie la
vărsarea Dunării
în Marea Neagră

Durata aproximativ 1 oră - minim 2 persoane

51,70
Lei/pers.

120,56

Durata aproximativ 2 ore - minim 2 persoane
Excursie Gârla
134,42
Clienții vor primi la plecare 1 sticlă de apă de 0,5
Turcească
Lei/pers.
l/persoană
Durata aproximativ 2 - 3 ore - minim 2 persoane
Excursie Sulina 232,65
Clienții vor primi la plecare 1 sticlă de apă de 0,5
Lei/pers.
Cordon litoral
l/persoană
Durata aproximativ 4 ore - minim 4 persoane
Excursie pe
258,50
Clienții vor primi la plecare 1 sticlă de apă de 0,5
Lei/pers.
Lacurile de Nord
l/persoană
Durata aproximativ 6 ore - minim 4 persoane
Excursie la
258,50
Clienții vor primi la plecare 1 sticlă de apă de 0,5
Lei/pers.
Caraorman
l/persoană
Excursie pe
Durata aproximativ 4 - 6 ore - minim 2 persoane
361,90
canale până la Clienții vor primi la plecare 1 sticlă de apă de 0,5
Lei/pers.
Sulina
l/persoană
• Copiii între 0 - 5,99 ani au asigurată excursia gratuit, fără loc, ţinuţi în brațe
de către părinți/adulți (din motive de siguranţă);
• Copiii între 6 - 13,99 ani plătesc 50% din costul excursiei, cu loc (sub
supravegherea atentă a adultului).
În agenţie se achită excursia și se stabileşte o zi care ulterior poate să fie
modificată la faţa locului.
LA RECEPŢIE SE STABILESC: ziua, ora și tipul bărcii în funcţie de condiţiile
meteo și de numărul de participanţi din resort.
Plecarea se face din Sfântu Gheorghe - Resort Green Village.
În cazul în care nu se poate organiza excursia din cauza stării vremii, se pot
acorda alte servicii din cadrul Resortului.

Plăteşti 3 nopți și stai 4 nopți
Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
PERIOADA

TIP CAMERĂ

Dublă ZONA EGRETA
Dublă ZONA STÂRCUL ALB
Dublă în regim single ZONA EGRETA
Dublă în regim single ZONA STÂRCUL ALB
Dublă ZONA PELICANUL
Apartament 2 persoane ZONA STÂRCUL ALB
06 Apr - 31 Mai
Dublă în regim single ZONA PELICANUL
07 Oct - 31 Oct
Apartament în regim single ZONA STÂRCUL ALB
Apartament 2 persoane ZONA PELICANUL și
LEBĂDA
Apartament în regim single ZONA PELICANUL
și LEBĂDA
Apartament 4 persoane ZONA STÂRCUL ALB

187,53
147,35
241,11
174,35
294,64
147,35

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.

WEEKDAYS – 5 nopți cu intrare de Duminică
Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
PERIOADA

TIP CAMERĂ

Dublă ZONA EGRETA
Dublă ZONA STÂRCUL ALB
Dublă în regim single ZONA EGRETA
Dublă în regim single ZONA STÂRCUL ALB
Dublă ZONA PELICANUL
Apartament 2 persoane ZONA STÂRCUL ALB
06 Apr - 31 Mai
Dublă în regim single ZONA PELICANUL
07 Oct - 31 Oct
Apartament în regim single ZONA STÂRCUL ALB
Apartament 2 persoane ZONA PELICANUL și
LEBĂDA
Apartament în regim single ZONA PELICANUL
și LEBĂDA
Apartament 4 persoane ZONA STÂRCUL ALB
Dublă ZONA EGRETA
Dublă ZONA STÂRCUL ALB
Dublă în regim single ZONA EGRETA
Dublă în regim single ZONA STÂRCUL ALB
Dublă ZONA PELICANUL
Apartament 2 persoane ZONA STÂRCUL ALB
01 Iun - 05 Iul
Dublă în regim single ZONA PELICANUL
09 Sep - 06 Oct
Apartament în regim single ZONA STÂRCUL ALB
Apartament 2 persoane ZONA PELICANUL și
LEBĂDA
Apartament în regim single ZONA PELICANUL
și LEBĂDA
Apartament 4 persoane ZONA STÂRCUL ALB

Cazare
+ mic
dejun
102,47
159,40
125,24
204,94
148,01
250,49
125,24
125,24
204,94
148,01
250,49
170,79
296,03
148,01

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
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Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare și mic dejun.
Accesul gratuit la:
- Entertainment Center - cinema intern/extern, biliard, tenis de masă, table, şah, remi,
darts, cărţi de joc, "biblioteca de vacanţă".
- Spa Center - piscină exterioară, jacuzzi exterior, saună uscată
- Kids Club - interior: cort special amenajat, măsuţe și scaune din lemn, tăbliţă cu cretă,
diverse jucări, exterior: ansamblu de topogan și leagăn, piscină pentru copii
Nu sunt incluse: taxele locale, taxa de ARBDD, parcarea, taxa animal de companie.
Valoarea taxei de acces în Deltă este de 5,00 Lei/persoană/zi, 15,00 Lei/persoană/săptămână sau 30,00 Lei/persoană/an. Parcarea de la benzinăria STAR 2000 - se achită la faţa
locului 15,00 Lei/zi/maşină.
Valoare taxa animal companie: 77,55 Lei/zi
Servicii masă:
Micul dejun - 53,58 Lei/zi/adult și copil peste 14 ani
Prânz - 82,72 Lei/zi/adult și copil peste 14 ani
Cina - 87,89 Lei/zi/adult și copil peste 14 ani - OBLIGATORIE ÎN PERIOADA 06,07 - 08,09
Prânzul sau cina nu includ băuturile, acestea se vor comanda a la carte;
Prânzul sau cina pot fi servite în sistem serviciu la farfurie sau bufet (pentru minim 30
persoane);
Facilităţi copii cu 1 adult:
• 1-2 copii între 0- 5,99 ani - tarif de cameră single şi fiecare copil are 100% gratuitate la
cazare şi primul copil 100% gratuitate la mese al doilea are 50% gratuitate la mese (pătuţ/
baby-cot gratuit, în limita disponibilităţii; fără pat suplimentar);
• 1-2 copii între 6 - 13,99 ani - tarif de cameră single şi fiecare copil are 100% gratuitate la
cazare (fără pat suplimentar) şi 50 % gratuitate la mese;
• copiii peste 14 ani sunt consideraţi adulţi
Facilităţi copii cu 2 adulţi:
• primul copil între 0 - 5,99 ani - 100% gratuitate la cazare şi 100% gratuitate la mese
(pătuţ/baby – cot gratuit, în limita disponibilităţii; fără pat suplimentar);
• primul copil între 6 -13,99 ani - 100 % gratuitate la cazare (fără pat suplimentar) şi 50 %
gratuitate la mese;
• al 2-lea copil între 0-5,99 ani - achită pat suplimentar la cazare şi 50% gratuitate la mese.
• al 2-lea copil între 6-13,99 ani - achită pat suplimentar la cazare şi 50% gratuitate la
mese.
• copiii peste 14 ani sunt consideraţi adulţi
Pat suplimentar: 53,58 Lei/noapte dar nu mai mult de 1 pat în cameră dublă.
Al 3 lea adult peste 14 ani în cameră dublă sau apartament cu 1 dormitor achită pat
suplimentar 80,37 Lei/zi şi contravaloarea integrală a meselor.
Al 5 lea adult peste 14 ani în apartament cu 2 dormitoare achita pat suplimentar 80,37
Lei/zi şi contravaloarea integrală a meselor.

Orar transferuri - Ponton STAR 2000:
Murighiol - Sf. Gheorghe
- în perioada: 06,04 - 30,04/01,10 - 15,10 - ora 13,30 sau 16,30
- în perioada: 01,05 - 30,09 - ora 13,30 sau 17,30
- în perioada: 16,10 - 31,10 - ora 13: 30
Orar transferuri - Complex Green Village:
Sf. Gheorghe - Murighiol
- în perioada: 06,04 - 30,04/01,10 - 15,10 - ora 10,30 sau 14,30
- în perioada: 01,05 - 30,09 - ora 10,30 sau 15,30
- în perioada: 16,10 - 20,12 - ora 11: 30
După lăsarea serii nu se mai fac transferuri.
Locul de îmbarcare pentru transferuri este din parcarea STAR 2000 - Coordonate GPS:
45°02'36.9"N 29°11'29.0"E (45,043595, 29,191396)
Venind dinspre Tulcea când ajungeţi la indicatorul care va arăta ieşirea din Murighiol,
viraţi stanga conform indicatorului Green Village, drumul este asfaltat. După aproximativ 600 m veţi întâlni o mică intersecţie înainte de parcarea Cormoran, viraţi dreapta

***

conform indicatorului Green Village și continuaţi aproximativ 700 de m. Pe stânga sensului de mers, veţi vedea signalistica benzinăriei "STAR 2000", dar și un panotaj mare cu
imagine și logo "Green Village". Maşinile se vor lăsa în parcarea STAR 2000, este păzită
și privată și se achită la faţa locului 15 lei/zi/maşină. Plata se va face la plecare în baza
unei cartele primite la sosire.
Condiţii transfer:
Modificarea cursei se poate face numai cu acordul Prestatorului cu minimum 72 ore
înainte de intrare;
Nu se ia în calcul modificarea cursei în ziua transportului;
Turişti sunt rugaţi să ajungă la ponton cu 15 - 30 minute înainte de transfer, pentru a
avea timp să fie îmbarcaţi.
Dacă întârzierea depăşeşte 15 minute faţă de oră de transfer și nu mai pot fi aşteptaţi,
există două alternative:
• fie vor fi transferaţi cu următorul transfer disponibil dacă există capacitatea necesară;
vă atragem atenţia că au prioritate turiştii care erau confirmaţi pentru acea oră!
• fie se poate organiza un transfer special pentru ei - cu un cost suplimentar de 180 Euro/
barca pentru 1 - 3 persoane sau 270 Euro/barca 4 - 5 persoane. Barca ce poate efectua
transferul special pleacă din Sfântu Gheorghe - face circa 60 minute până la Murighiol.
Adulții au dreptul la 1 bagaj de 20 kg și copiii 0 - 13,99 ani au dreptul la 1 bagaj de 10
kg ; pentru bagajele ce depăşesc aceasta greutate se va plăti o taxă suplimentară de 1
euro/kg
Resortul Green Village îşi asumă dreptul de a refuza transportul unui bagaj mai mare de
35 kg/persoană, sau a bicicletei/căruciorului de copil/animalului, servicii ce nu au fost
comandate/achitate anticipat în momentul rezervării transferului;
Transferul femeilor însărcinate se face cu acordul medicului; în lipsa acestuia, clienta îşi
asumă consecinţele transferului. Femeile însărcinate trebuie să comunice acest lucru la
îmbarcare conducătorului navei și să semneze o declaraţie pe proprie răspundere pentru
asumarea călătoriei

SFÂNTU GHEORGHE, județul Tulcea

PENSIUNEA DELTA MARINA

Pensiunea Delta Marina vă oferă una
din cele mai încântătoare privelişti către Dunăre. Formată din două corpuri
de clădiri cu o capacitatea de cazare
de 52 de locuri (camere matrimoniale
și camere twin). Restaurantul pensiunii beneficiază și de terasă exterioară,
mâncărurile servite oaspeţilor au la
baza reţete tradiţionale pescăreşti,
peşte proaspăt marin și peşte din ape
dulci, legume și deserturi preparate în
bucătăria noastră. Sfântu Gheorghe
oferă un bun prilej de relaxare pe plaja
aproape sălbatică, întinsă, cu nisipul
cel mai fin de pe coasta Mării Negre,
fără maluri abrupte în zilele însorite de
vară și toamna timpurie. Canalele care
şerpuiesc printre salcii culcate în apă,
nuferi albi și galbeni, păsări numeroase te duc cu gândul la vremuri pierdute
în timp. Excursiile se fac către complexul lagunar Sahalin, către Sulina, Caraorman, Letea. Toate traseele te plimbă
prin Delta Dunării oferind prilejul navi-

gării printre lacuri și canale. Ajungem
la Sfântu Gheorghe NUMAI pe apă,
luând vaporul din Tulcea sau din Mahmudia care circulă numai o dată pe zi
sau alegând varianta de transfer rapid
cu hidrobuzul pensiunii.
Dotări generale: restaurant cu terasă
și privelişte către Dunăre, restaurant
interior pentru nefumători, ambianță
plăcută, internet gratuit. Săli de conferinţă: 1, lungime 25 m, lăţime 17 m,
înălţime 3m, lumină naturală, capacitate max funcţie de amenajare 30
pers, internet wireless, flipchart, consumabile flipchart, ecran de proiecţie,
videoproiector, instalaţie sonorizare.
Dotări camere: aer condiţionat, sistem de încălzire, TV, minibar, baie
cu duș, internet gratuit. Duble: 26,
dintre care 21 duble matrimoniale, 5
duble twin distribuite în două clădiri
(o clădire cu 15 camere și una cu 11
camere). Transfer Murighiol – Sfântul
Gheorghe – Murighiol deplasare apro-

Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

ximativ o oră cu hidrobuzul pensiunii.
Locul de îmbarcare pentru transferuri
este din parcarea STAR 2000. Coordonate GPS: 45°02'36.9"N 29°11'29.0"E
(45,043595, 29,191396). Venind dinspre Tulcea când ajungeţi la indicatorul care va arăta ieşirea din Murighiol,
viraţi stânga conform indicatorului
Green Village, drumul este asfaltat.
După aproximativ 600 m veţi întâlni
o mică intersecţie înainte de parcarea
Cormoran, viraţi dreapta conform indicatorului Green Village și continuaţi
aproximativ 700 de m. Pe stânga sensului de mers, veţi vedea signalistica
benzinăriei "STAR 2000", dar și un panotaj mare cu imagine și logo "Green
Village". Maşinile se vor lăsa în parcarea STAR 2000, este păzită și privată
și se achită la faţa locului 15,00 Lei/
zi/maşină. Plata se va face la plecare
în baza unei cartele primite la sosire.
TRASEU FLUVIAL PUBLIC:
TULCEA - PORT NAVROM – MAHMUDIA – SFÂNTU GHEORGHE,
ORELE DE PLECARE DIN PORT TULCEA ŞI PORT MAHMUDIA SUNT FIXE
VEZI MAI MULTE INFORMAŢII PE
http://www.navromdelta.ro/program
- nave/
• În funcţie de traficul de pasageri,
conducerea SC Navrom Delta SA îşi

rezervă dreptul de a înlocui nava din
GRAFIC cu o altă navă corespunzătoare
• Nu se fac rezervări telefonic și nici on
- line pentru navele Navrom!
• Biletele se procură 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 depăşesc
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
Servicii masă: se asigură în restaurant cu terasă și privelişte către Dunăre, restaurant interior pentru nefumători. Meniul zilei și meniu a la carte.
Meniul zilei: fel principal și fel secundar din pește sau carne și desert. Plaja
se află la 20 - 30 minute de mers pe
jos sau se poate merge cu trocariciul
(echivalentul minicarului de pe litoral).
Atracţii turistice: plaja, gura de vărsare a Dunării în Marea Neagră, Rezervaţia Sahalin - Zatoan, Lacul Erenciuc și
rezervaţia de arini, Lacul Puiu – Roşu
– Rosulet, Pădurea Caraorman, Pădurea Letea, oraşul Sulina.
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Transfer Murighiol – Sfântu Gheorghe – Murighiol
- 175,78 Lei/persoană/dus - întors în perioada 07.10 - 31.10
- 186,12 Lei/persoană/dus - întors în perioada 06.04–05.07 și 09.09 - 06.10
- 211,97 Lei/persoană/dus - întors în perioada 06.07 - 08.09
• Copiii între 0 - 5,99 ani au asigurat transferul gratuit, fără loc, ţinuţi în brațe de către
părinți/adulți (din motive de siguranţă);
• Copiii între 6 - 13,99 ani plătesc 50% din costul transferului, cu loc (sub supraveghere
atentă a adultului);
• Taxa transport bicicletă: 51,70 Lei/bicicletă/dus - întors
• Taxa transport cărucior copil: 51,70 Lei/cărucior/dus - întors

BALNEO MONTAN & DELTA DUNĂRII 2018

Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
PERIOADA
01 Mar - 31 Mai
16 Nov - 20 Dec
01 Iun - 31 Iul
22 Aug - 15 Nov
01 Aug - 21 Aug
FESTIVALUL
ANONIMUL

TIP CAMERĂ

Cazare

Single
Dublă
Family
Single
Dublă
Family
Single
Dublă
Family

210,00
110,00
150,00
230,00
120,00
180,00
280,00
145,00
205,00

Transfer Murighiol - Sfântu Gheorghe - ora 13,00
01 Mar - 31 Mai - 100 Lei/persoană
01 Iun - 15 Sep - 120 Lei/persoană
16 Sep - 20 Dec - 100 Lei/persoană
Copiii între 0 - 6 ani au asigurat transferul gratuit, fără loc, ţinuţi în brațe de către părinți/
adulți (din motive de siguranţă);
Copiii între 6 - 14 ani plătesc 50% din costul transferului, cu loc (sub supraveghere atentă
a adultului);
Locul de îmbarcare pentru transferuri este din parcarea STAR 2000. Coordonate GPS:
45°02'36.9"N 29°11'29.0"E (45,043595, 29,191396).
Venind dinspre Tulcea când ajungeţi la indicatorul care va arăta ieşirea din Murighiol, viraţi
stanga conform indicatorului Green Village, drumul este asfaltat. După aproximativ 600
m veţi întâlni o mică intersecţie înainte de parcarea Cormoran, viraţi dreapta conform indicatorului Green Village și continuaţi aproximativ 700 de m. Pe stânga sensului de mers,
veţi vedea signalistica benzinăriei "STAR 2000", dar și un panotaj mare cu imagine și logo
"Green Village". Maşinile se vor lăsa în parcarea STAR 2000, este păzită și privată și se
achită la faţa locului 15,00 Lei/zi/maşină. Plata se va face la plecare în baza unei cartele
primite la sosire.
Transfer Sfântu Gheorghe - Murighiol - ora 11,30
01 Mar - 31 Mai - 100 Lei/persoană
01 Iun - 15 Sep - 120 Lei/persoană
16 Sep - 20 Dec - 100 Lei/persoană
Copiii între 0 - 6 ani au asigurat transferul gratuit, fără loc, ţinuţi în brațe de către părinți/
adulți (din motive de siguranţă);
Copiii între 6 - 14 ani plătesc 50% din costul transferului, cu loc (sub supraveghere atentă
a adultului);
Condiţii transfer:
Turişti sunt rugaţi să ajungă la ponton cu 15 - 30 minute înainte de transfer, pentru a avea
timp să fie îmbarcaţi.
Dacă întârzierea depăşeşte 15 minute faţă de oră de transfer și nu mai pot fi aşteptaţi,
există două alternative:
• fie vor fi transferaţi cu următorul transfer disponibil a doua zi dacă există capacitatea
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Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare.
Servicii opţionale de masă fișă cont:
- mic dejun: 22,00 Lei/zi/adult sau copil peste 6 ani și 11,00 lei/zi/copil sub 6 ani
- prânz sau cină: 55,00 lei/zi/adult sau copil peste 6 ani și 27,50 lei/zi/copil sub 6 ani
Suma serviciilor de masă neconsumata nu se rambursează.
Facilități copii cu 1 adult:
- 1 copil 0 - 6 ani - tarif single
- 2 copii 0 - 6 ani, 1 sau 2 copii 6 - 14 ani - tarif cameră dublă
Facilități copii cu 2 adulți:
- 0 - 6 ani gratuitate la cazare fără pat suplimentar
- 6 - 14 ani - gratuitate la cazare fără pat suplimentar
Cazarea cu doi copii se face obligatoriu cu un pat suplimentar astfel:
01 Mar – 31 Mai/16 Sep – 20 Dec – 75,00 Lei/noapte
01 Iun – 15 Sep – 85,00 Lei/noapte
01 Aug – 21 Aug (ANONIMUL) – 95,00 Lei/noapte

necesară; vă atragem atenţia că au prioritate turiştii care erau confirmaţi pentru acea zi!
• fie se poate organiza un transfer special pentru ei - cu un cost suplimentar de 180,00
Euro/barca. Barca ce poate efectua transferul special pleacă din Sfântu Gheorghe - face
circa 60 minute până la Murighiol.
Numărul de kg. maxim acceptat pentru bagaje – 20 kg/adult și copil peste 14 ani și 10 kg/
copil sub 14 ani; (1 kg extra= 1 Euro);
Transferul femeilor însărcinate se face cu acordul medicului; în lipsa acestuia, clienta îşi
asumă consecinţele transferului. Femeile însărcinate trebuie să comunice acest lucru la
îmbarcare conducătorului navei şi să semneze o declaraţie pe proprie răspundere pentru
asumarea călătoriei.
Excursii:
Copiii între 0 - 6 ani au excursia gratuită, fără loc, ţinuţi în brațe de către părinți/adulți (din
motive de siguranţă);
Copiii între 6 - 14 ani plătesc 50% din costul excursiei, cu loc (sub supraveghere atentă a
adultului);
1. Complex Lagunar Sahalin – Zătoane - vărsarea Dunării în Marea Neagră - aproximativ
2.5 ore
Tarif: 100,00 Lei/adult
2. Sf. Gheorghe - Pădurea Letea - aproximativ 5 ore
Taxa de vizitare a rezervaţiei Pădurea Letea se achită separat la faţa locului.
Tarif: 150,00 Lei/adult
3. Sf. Gheorghe - Lac Erenciuc - Lac Puiu - Pădurea Caraorman - aproximativ 8 ore
Tarif: 150,00 Lei/adult
4. Sf. Gheorghe - Lac Roşu - Lac Puiu - Pădurea Letea - Sulina - aproximativ 8 - 9 ore
Taxa de vizitare a rezervaţiei Pădurea Letea se achită separat la faţa locului.
Tarif: 250,00 Lei/adult
În agenţie se achită excursia și se stabileşte o zi care ulterior poate să fie modificată la
faţa locului.
LA RECEPŢIE SE STABILESC: ziua, ora și tipul bărcii în funcţie de condiţiile meteo și de
numărul de participanţi.
Plecarea se face din Sfântu Gheorghe port.

SULINA, județul Tulcea

PENSIUNEA CASA SIBIANĂ

Pensiunea Casa Sibiană se află în
oraşul Sulina, cel mai estic punct al
României. Adresă: str. Republicii, nr.

28, localitatea Sulina, jud Tulcea, cod.
825400. Cadrul natural deosebit datorat vecinătăţii fluviului Dunărea, a

Preţuri recomandate în Lei/noapte/persoană (adult în cameră)
PERIOADA

TIP CAMERĂ

Single
Dublă
Triplă
Apartament (6 persoane)
Single
01 Apr - 30 Iun
Dublă
01 Sep - 31 Oct
Triplă
Sâmbăta - Duminica
Apartament (6 persoane)
Single
Dublă
01 Iul - 31 Aug
Luni - Vineri
Triplă
Apartament (6 persoane)
Single
Dublă
01 Iul - 31 Aug
Sâmbăta - Duminica
Triplă
Apartament (6 persoane)
01 Apr - 30 Iun
01 Sep - 31 Oct
Luni - Vineri

Cazare
140,00
70,00
70,00
70,00
160,00
80,00
80,00
70,00
260,00
130,00
130,00
116,67
280,00
140,00
140,00
116,67

Toate tarifele afișate pentru cazare și servicii opționale includ comisionul agenției.
Servicii incluse: cazare.
Servicii masă:
OBLIGATORIU ÎN PERIOADA 01,07 - 31,08.: MIC DEJUN 33,00 Lei/zi/persoană ŞI CINA ME-

Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

Deltei Dunării și a Mării Negre, constituie unul din avantajele majore ce pot
transforma zilele de vacanţă petrecute aici în amintiri de neuitat.
Dotări generale: restaurant, loc de
joacă pentru copii, ambarcaţiuni proprii (un catamaran și bărci cu motor),
biciclete.
Dotări camere: aer condiţionat, TV,
baie cu duș hidromasaj, internet wireless.
Număr total camere: 16. Duble: 10 ca-

mere duble cu pat matrimonial. Apartamente: 2, apartamentele dispun de 6
locuri fiecare și 2 băi proprii. Triple: 4.
Observații: Check-in ora 14:00, Checkout ora 12:00. Se acceptă animale de
companie (talie mică sau medie, cu
prezentarea carnetului de sănătate).
Servicii masă: se acordă în unitatea
restaurant Casa Sibiană, categorie 4
stele în varianta meniul zilei.

NIU FIX 60,50 Lei/zi/persoană (meniul zilei) și opţional în restul perioadelor
Opţional: prânz meniu fix: 60,50 Lei/zi/persoană.
Se acceptă animale de companie (talie mică sau medie, cu prezentarea carnetului de sănătate): 39,60 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 35,00 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 35,00 Lei/zi
- 2 copii 7 - 14 ani – tarif integral tripla cu pat suplimentar 35,00 Lei/zi
- 1 copil 0 - 7 ani și 1 copil 7 - 14 ani - tarif integral triplă
INFORMAŢII UTILE:
Grafic circulaţie nave Navromdelta: http://www.navromdelta.ro/program - nave/
• În funcţie de traficul de pasageri, conducerea SC Navrom Delta să îşi rezervă dreptul de a
înlocui nava din GRAFIC cu o altă navă corespunzătoare
• Nu se fac rezervări telefonic și nici on-line!
• Biletele se procură 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 depăşesc 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.
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Alege
CardAvantaj, indiferent de destina\ie!

Perioad[ de gra\ie

de pân[ la 45 de zile `n care
nu se percepe dobând[ pentru
tranzac\iile comerciale.

Bonus 0.3%

pentru orice tip de tranzac\ie
efectuat[ `n România sau `n
str[in[tate.

Re\ea

de aproximativ 10.000 de
comercian\i parteneri
la nivel na\ional.

Rate on-line

la magazinele partenere,
sau `ntr-o singur[ rat[ la
orice magazin on-line.



Siguran\[

tranzac\ii online la standarde
de securitate sporit[ prin
protocolul 3 D Secure.

0724.100.000
0750.000.000
0801.000.000

www.cardavantaj.ro

www.facebook.com/Cardavantaj
Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

Cardul de credit CardAvantaj este emis de Credit Europe Bank (România) S.A.

25 ANI
EXIMTUR Cluj-Napoca
Sediul central
Str. Nichita Stănescu nr. 16
0364-803 803
travel@eximtur.ro

EXIMTUR Bucureşti Călinescu
Str. Armand Călinescu nr. 26
Sector 2
021-31 84 005
bucuresti@eximtur.ro

EXIMTUR Timişoara
Sediul zonal
Str. Victor Babeş nr. 4
0256-201 410
timisoara@eximtur.ro

EXIMTUR Sibiu
Sediul zonal
Str. Avram Iancu nr. 19
0364-803 715
sibiu@eximtur.ro

EXIMTUR Suceava Iulius Mall
Iulius Mall- Calea Unirii nr. 22
Mag. P15
0330-803 070
suceava@eximtur.ro

EXIMTUR Cluj-Napoca Şaguna
Str. Andrei Şaguna nr. 34-36
0264-433 569
travel@eximtur.ro

EXIMTUR Bucureşti Calderon
Str. Jean Louis Calderon nr. 1-5
Sector 2
021-31 58 711
bucuresti@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 Sibiu
Str. Nicolae Bălcescu nr. 6
0269-245 508
sibiu@eximtur.ro

EXIMTUR Iaşi
Bd. Independenței nr. 10, Bl. R4
parter
0232-217 740
iasi@eximtur.ro

EXIMTUR Cluj-Napoca Iulius Mall
Iulius Mall - Str. Al. Vaida Voievod
nr. 53-55, Mag. P121
0264-522 000
travel@eximtur.ro

EXIMTUR Bucureşti Știrbei
Str. Știrbei Vodă nr. 166, Bl. 20C
Sector 1
031-41 78 230
bucuresti.stirbei@eximtur.ro

EXIMTUR Arad
Bd. Revoluției nr. 64
0257-270 077
arad@eximtur.ro

EXIMTUR Mediaş
Str. G. Duca nr. 24
0269-839 681
medias@eximtur.ro

EXIMTUR Brăila
Str. Şcolilor nr. 40, Bloc B, ap. 17,
sc 2
0239-700 841
braila@eximtur.ro

EXIMTUR Tîrgu Mureş
Piața Victoriei nr. 24
(incinta Mall Romarta)
0265-250 023
tirgumures@eximtur.ro

EXIMTUR Constanța
Bd. Tomis nr. 111
0341-178 817
constanta@eximtur.ro

EXIMTUR Oradea
Str. Ady Endre nr. 2
0259-412 418
oradea@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 Baia Mare
Bd. Traian nr. 5
0262-222 395
baiamare@eximtur.ro

EXIMTUR Constanța
Ferdinand
Bd. Ferdinand nr. 56
0241-582831
constanta.ferdinand@eximtur.ro

EXIMTUR Satu Mare
Piața Libertății nr. 11 (Hotel
Aurora)
0361-809 961
satumare@eximtur.ro

EXIMTUR Hunedoara
Str. Avram Iancu nr. 10 bl. C2 sc. B
0354-881 886
hunedoara@eximtur.ro

Licența de turism 1191 pe perioadă nelimitată. Polița de asigurare pentru insolvabilitate sau falimentul agenției de turism seria I nr. 49952 (perioada de asigurare 18.08.2017 – 17.08.2018).
Informația cuprinsă în acest material este valabilă la data editării prezentului material.

