25 ANI

Plata în rate
fără dobândă

CAZARE ÎN
ORAȘE DIN
ROMÂNIA
2018
www.eximtur.ro

La noi poţi
cumpăra cu
Vouchere
de vacanţă

DISCOVER MORE BENEFITS WITH
BUSINESS TRAVEL PARTNER!
7 ARGUMENTS FOR WHICH YOU CAN COUNT ON US:

QUALITY and SAFETY  CUSTOMIZED and INTEGRATED SERVICES
HIGH-END TECHNOLOGY  THE TEAM and CONSULTANCY SERVICES
INTEGRITY and TRANSPARENCY  AVAILABILITY  EXPERIENCE

www.eximtur.ro/business

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

25 ANI

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

8:55
21:25
10:25
22:55

•
•
•
•

6:50
13:50
19:45
8:20
12:10
18:15

7:55
14:55
20:50
9:25
13:15
19:20

•
•
•
•
•
•

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.

CUPRINS

TRANSILVANIA

Vila Levoslav House ****......................................... 28

Alba Iulia

Hotel Apollo Hermannstadt ***................................. 28

Hotel Mariss ***........................................................... 12

Pensiunea Rubin ***................................................... 29

Pensiune La Maison de Caroline ****.................... 12

Sighișoara

Bistrița

Hotel Sighișoara ***.................................................... 29

Hotel Coroana de Aur ****....................................... 13

Hotel Central Park ****............................................ 30

Brașov

Hotel Doubletree By Hilton Sighisoara – Cavaler ****.....30

Hotel Jasmine ***....................................................... 13

Târgu Mureș

Pensiune Casa Jasmine ****.................................. 14

Hotel Arena ****....................................................... 31

Hotel Belvedere ****................................................. 14

Hotel Privo ****......................................................... 31

Hotel Alinalex ***......................................................... 15
Grand Hotel ****....................................................... 15

OLTENIA

Hotel Cubix ****........................................................ 16

Drobeta Turnu Severin

Q Hotel ***.................................................................... 16

Hotel Traian **................................................................ 34

Hotel Ambient ****................................................... 17

Târgu Jiu

Cluj-Napoca

Hotel Anna ***............................................................. 34

Hotel Capitolina City Chic ***..................................... 18
Hotel Lol Et Lola ***.................................................... 18

MUNTENIA

Aparthotel Gutinului ***............................................. 19

București (Bucharest)

Grand Hotel Napoca ****........................................ 19

Hotel Ambasador ****............................................. 35

Hotel Golden Tulip Ana Dome ****......................... 20

Hotel Class ****........................................................ 36

Pensiunea Cluj ***....................................................... 20

Euro Hotels Arcul De Triumf ***................................ 36

Grand Hotel Italia *****......................................... 21

Hotel Citadella ***....................................................... 37

Aparthotel UBA Accomodation ****....................... 21
Hotel Ramada ****................................................... 22

MOLDOVA

Turda

Iași

Salis Hotel & Medical Spa ****............................... 23

Hotel Moldova ***....................................................... 38

Deva

Hotel Unirea Hotel & Spa ****................................. 39

Hotel Deva ***.............................................................. 24

Hotel Bellaria ****..................................................... 40

Hunedoara

Piatra Neamț

Hotel Rusca ***........................................................... 24

Grand Hotel Ceahlău ***............................................. 40

Hotel Best ***.............................................................. 25

Botoșani

Odorheiu Secuiesc

Hotel Maria ***............................................................ 41

Septimia Resort - Hotel, Wellness & SPA ****....... 26

Bacău

Sibiu

Hotel Decebal ***........................................................ 41

Hotel Parc ***.............................................................. 27

Galați

Hotel Best Western Silva ****................................. 27

Hotel Faleza by Vega ***............................................ 42
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CRIȘANA

Baia Mare

Arad

Hotel Mara ***............................................................. 43

Hotel Coandi ***.......................................................... 50

Hotel Rivulus ***......................................................... 43

Hotel Maxim ***.......................................................... 50

Sighetu Marmației

Oradea

Hotel Grădina Morii ***............................................... 44

Hotel Nevis Wellness & Spa ****............................ 51

Pensiunea Camves Inn .................................... 44

Hotel Impero ***.......................................................... 51

Vișeu de Sus

Hotel Ramada ****................................................... 52

Hotel Gabriela ***........................................................ 45
Hotel Montana ***....................................................... 46

BUCOVINA
Suceava

DOBROGEA

Hotel Conacul Domnesc ***....................................... 53

Constanța

Hotel Sonnenhof ****............................................... 54

Hotel Ramada ****................................................... 47

Câmpulung Moldovenesc

Hotel Dali ***................................................................ 48

Hotel Eden ***.............................................................. 54

Hotel Class ***............................................................. 48
Tulcea

BANAT

Hotel Egreta ***........................................................... 49

Timișoara

Hotel Esplanada ****............................................... 49

Hotel Check Inn ***..................................................... 55
Hotel Perla ****......................................................... 55
Hotel Victoria ***......................................................... 56

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

MARAMUREȘ

ORAȘE ÎN ROMÂNIA

T R A N S I LV A N I A

ALBA IULIA

HOTEL
MARISS

Oferta individuali 2018
Prețuri recomandate în Lei / noapte / persoană (adult în cameră)
PERIOADA


Hotel MARISS este amplasat în proximitatea drumului European E 81,
la 2 minute de gară şi la 5 minute cu
maşina de centrul oraşului Alba Iulia.
Dotări generale: restaurant - cu o capacitate de 80 de persoane, parcare
proprie, internet - wireless.
Dotări camere: aer condiţionat, TV
- LCD, minibar, baie cu duș, internet wireless, uscător de păr, telefon.

Număr total camere: 28
Single: 7
Duble: 19 - 9 camere sunt cu pat matrimonial şi 10 camere sunt twin.
Apartamente: 1
Familiale: 1
Servicii masă: Se acordă în restaurantul propriu. restaurantul oferă o
gamă variată de specialităţi româneşti şi internaţionale.

JUDEȚUL ALBA

01 Ian - 31 Dec

TIP CAMERĂ

Cazare + Mic Dejun

Cameră single

153.00

Cameră dublă

87.50

Cameră triplă

71.67

Apartament

130.00

Servicii incluse: mic dejun. Pentru sărbătorile legale și evenimentele din Alba Iulia hotelul își rezervă dreptul de a modifica tarifele.
Facilități copii: (în cameră cu 2 adulți):
- un copil cu vârsta între 0 și 7 ani (neîmpliniți) beneficiază de gratuitate când sunt folosite paturile existente, având micul dejun inclus;
- pentru un copil cu vârsta între 7 și 18 ani se achită 50 lei / noapte cu pat suplimentar
și micul dejun inclus.

ALBA IULIA

JUDEȚUL ALBA

PENSIUNE
LA MAISON
DE CAROLINE

Situată în centrul vechi al oraşului Alba
Iulia, pe o străduţă liniştită dintr-un cartier de case, Pensiunea LA MAISON DE
CAROLINE se potriveşte perfect atât
călătoriilor de afaceri, cât şi unor vacanţe relaxante în zona Ardealului.
Dotări generale: restaurant - cu o
capacitate de 40 de locuri la masă,
parcare proprie - 10 locuri, internet wireless, grădină.
Săli de conferinţă: restaurantul poate
fi amenajat ca şi sala de conferinţe cu
o capacitate de 40 de locuri în aranjament teatru, dotări incluse: video-
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proiector, ecran de proiecţie, flipchart.
Dotări camere: aer condiţionat, TV LED, minibar, baie cu duș, internet - wireless, uscător de păr, telefon, saltele
ortopedice.
Număr total camere: 14
Single: 1
Duble: 11 - cu pat matrimonial.
Apartamente: 2
Servicii: servicii de concierge
Servicii masă: Se asigură în restaurantul propriu.
Fitness/Wellness/Sport: Masaj (contra cost).

Oferta individuali 2018
Prețuri recomandate în Lei / noapte / persoană (adult în cameră)
PERIOADA
01 Ian - 31 Mai
01 Oct - 30 Dec

01 Iun - 30 Sep

TIP CAMERĂ

Cazare + Mic Dejun

Cameră single

210.00

Cameră dublă

140.00

Apartament

175.00

Cameră single

230.00

Cameră dublă

150.00

Apartament

195.00

Servicii incluse: mic dejun. În perioada 23 - 26 Decembrie şi 31 Decembrie - 3 Ianuarie locaţia este închisă. Preţurile nu sunt valabile în perioadele cu evenimente speciale din oraş.
Facilităţi copii: (în cameră dublă cu 2 adulţi):
- 2 adulţi + 1 copil 0-12 ani (neîmpliniţi) – copilul are gratuitate la cazare şi mic dejun dacă
doarme cu părinţii în acelaşi pat;
- 2 adulţi + 1 copil 12-18 ani (neîmpliniţi) – copilul achită mic dejun şi pat suplimentar 55
de lei / noapte.
(în apartament):
2 adulţi + 1 copil 0-18 ani (neîmpliniţi) – copilul are gratuitate la cazare şi mic dejun;

JUDEȚUL BISTRIȚA NĂSĂUD

COROANA
DE AUR
Oferta individuali 2018


Hotelul este situat în zona centrală a
oraşului Bistriţa.
Dotări generale: restaurant - 2 saloane (Salonul Principal şi Salonul
Johnathan Harker) ce pot fi amenajate şi că săli de conferinţă, parcare
proprie, internet - wireless, păstrare
obiecte de valoare, recepţie deschisă
nonstop, ziare, terasă, camere pentru
nefumători, facilităţi pentru persoane
cu handicap, lift, cameră de bagaje,
aer condiţionat.
Săli de conferinţă: 1 - amenajată
în cadrul restaurantului, echipată cu
tehnologia audio-video necesară.

Capacitatea sălii poate fi adaptată în
funcţie de nevoile clienţilor de la 20 la
100 de locuri.
Dotări camere: aer condiţionat, TV,
minibar, baie cu duș, internet - wireless, uscător de păr, telefon.
Număr total camere: 98 - 64 sunt
camere de 4 stele şi 31 sunt camere
de 3 stele.
Servicii: transmiterea de mesaje prin
fax, spălătorie, călcătorie, schimb valutar.
Servicii masă: Se acordă în restaurantul propriu. Capacitatea restaurantului este de 250 persoane.

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

01 Ian - 31 Dec

TIP CAMERĂ

Cazare + Mic Dejun

Cameră single 3 stele

40.00

Cameră dublă 3 stele

26.00

Cameră single 4 stele

52.00

Cameră dublă 4 stele

30.50

Servicii incluse: mic dejun.
Facilităţi copii: (în cameră cu 2 adulţi):
- un copil cu vârsta între 0 - 7 ani (neîmpliniţi) beneficiază de gratuitate la cazare şi mic
dejun, fără pat suplimentar;
- un copil cu vârsta între 7 - 14 ani (neîmpliniţi) achită 6.90 euro / noapte, fără pat suplimentar, sau 27.60 euro / noapte cu pat suplimentar;
- un copil cu vârsta peste 14 ani sau al treilea adult achită 27.60 euro / noapte, cu pat
suplimentar;
- un copil cu vârsta peste 14 ani sau al treilea adult achită 27.60 euro / noapte, cu pat
suplimentar.

BRAȘOV

JUDEȚUL BRAȘOV

HOTEL
JASMINE

Servicii: room service, spălătorie, călcătorie, fax / copiator, transfer de la /
la aeroport (contra cost).
Servicii masă: restaurantul serveşte
preparate din bucătăria tradiţională şi
internaţională, într-o ambianţă confortabilă.
Oferta individuali 2018


Hotel JASMINE este situat într-o zonă
rezidenţială, la 5 minute de mers cu
maşina (20-25 minute de mers pe jos)
de centrul vechi al Brașovului şi la 5
minute de mers pe jos de gară.
Dotări generale: restaurant - 70 locuri, parcare proprie, internet, păstrare
obiecte de valoare, recepţie deschisă
non stop, fax - copiator, lift, terasă, grădină, seif la recepţie, cameră de bagaje.

Săli de conferinţă: 1 - capacitate maximă de 100 de locuri în aranjament
teatru.
Dotări camere: aer condiţionat, TV
- cablu, minibar, baie cu duș, balcon,
internet, uscător de păr, telefon.
Număr total camere: 19
Single: 3
Duble: 16 - 10 camere cu pat matrimonial şi 6 camere cu 2 paturi.

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

Prețuri recomandate în Lei / noapte / persoană (adult în cameră)
PERIOADA
05 Ian - 31 Dec

TIP CAMERĂ

Cazare + Mic Dejun

Cameră single

217.00

Cameră dubla

148.00

Servicii incluse: mic dejun. Preţurile nu sunt valabile pentru perioada sărbătorilor de
Paşte, Crăciun şi Revelion.
Facilităţi copii: (în cameră cu 2 adulţi):
- 1 copil cu vârsta până la 2 ani (neîmpliniţi) beneficiază de gratuitate la cazare, fără pat
suplimentar;
- 1 copil cu vârsta cuprinsă între 2 şi 12 ani (neîmpliniţi) achită 50% din valoarea unui loc.
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ORAȘE ÎN ROMÂNIA

BISTRIȚA

ORAȘE ÎN ROMÂNIA

BRAȘOV

JUDEȚUL BRAȘOV

PENSIUNE
CASA
JASMINE

Pensiunea CASA JASMINE este situată în zona rezidenţială a oraşului
Braşov, aproape de gară, la 20 de minute de mers pe jos sau 5 minute cu
maşina de centrul vechi al oraşului
Braşov.
Dotări generale: restaurant - 40 de
locuri, parcare proprie, internet, păstrare obiecte de valoare, bar, recepţie
deschisă nonstop, grădină, terasă,
cameră de bagaje.
Dotări camere: aer condiţionat, TV,
minibar, baie cu cadă, balcon, internet,
uscător de păr, telefon.
Număr total camere: 6

Duble: 4 - 2 cu pat matrimonial şi 2
cu 2 paturi.
Garsoniere: 2
Servicii: room service, spălătorie, fax,
copiator.
Servicii masă: Micul dejun se asigură
în salonul de mic dejun dotat cu vitrine şi aparate pentru servirea mesei în
sistem bufet, cu canapele şi fotolii din
piele, pian şi cu un şemineu impozant
în mijlocul acestuia.

Oferta individuali 2018
Prețuri recomandate în Lei / noapte / persoană (adult în cameră)
PERIOADA
05 Ian - 31 Dec

TIP CAMERĂ

Cazare + Mic Dejun

Cameră single

239.00

Cameră dubla

154.00

Servicii incluse: mic dejun. Preţurile nu sunt valabile pentru perioada sărbătorilor de
Paște, Crăciun şi Revelion.
Facilităţi copii: (în cameră cu 2 adulţi):
- un copil cu vârsta sub 2 ani beneficiază de gratuitate;
- un copil cu vârsta între 2-12 ani (neîmpliniţi) achită 50% din tariful de cazare a unui
adult.

BRAȘOV

JUDEȚUL BRAȘOV

maţii turistice şi culturale, serviciu de
trezire.
Servicii masă: Se acordă în restaurantul BELVEDERE situat la ultimul

HOTEL
BELVEDERE

Oferta individuali 2018
Prețuri recomandate în Lei / noapte / persoană (adult în cameră)
PERIOADA


Hotelul BELVEDERE este situat la 2
km de Braşov şi 10 Km de Poiana
Braşov.
Dotări generale: restaurant - 120
locuri, parcare proprie, internet - wireless, bar, terasă, lift.
Săli de conferinţă: Sala de conferinţe Belvedere are o capacitate de 40
locuri. Dotări standard: instalaţie de
sonorizare profesională cu micro-

14

foane wireless, ecran de proiecţie,
videoproiector, flipchart, LCD, acces
internet.
Dotări camere: aer condiţionat, TV,
minibar, seif, baie cu cadă, baie cu
duș, balcon, internet - wireless, uscător de păr, telefon, papuci / halat.
Număr total camere: 24 - duble (standard, superior) şi apartamente.
Servicii: spălătorie, călcătorie, infor-

etaj, cu o panoramă deosebită asupra zonei.
Fitness/Wellness/Sport: Piscină în
aer liber.

03 Ian - 28 Dec

TIP CAMERĂ

Cazare + Mic Dejun

Cameră single standard

269.00

Cameră dublă standard

162.50

Cameră single superior

325.00

Cameră dublă superior

187.50

Apartament în regim single

470.00

Apartament în regim dublă

297.00

Servicii incluse: mic dejun.
Facilități copii: (în cameră cu 2 adulți):
- un copil cu vârsta până la 10 ani (neimpliniți) beneficiază de gratuitate la cazare, fără
pat suplimentar;
- un copil cu vârsta peste 10 ani (sau un adult) achită 100 de lei / noapte, cu pat suplimentar.

JUDEȚUL BRAȘOV

HOTEL
ALINALEX
Oferta individuali 2018



Prețuri recomandate în Lei / noapte / persoană (adult în cameră)
Hotel ALINALEX este situat la 10 minute de centrul istoric şi comercial
al Brașovului, la ieşirea spre Târgu
Mureş. La doar 20 de metri depărtare, aqualand-ul Paradisul Acvatic este
deschis 365 de zile / an pentru cei ce
caută relaxare, sport şi distracţie.
Dotări generale: restaurant - în cadrul
Aqualand, parcare proprie, acces persoane cu dizabilităţi, internet, salon de
mic dejun, bar, recepţie deschisă non
stop, terasă, camere pentru nefumători, lift, cameră de bagaje.
Dotări camere: TV, minibar, seif, baie

cu cadă, internet, uscător de păr, telefon.
Număr total camere: 23
Duble: 23 - cu pat matrimonial 2 x 2
metri, fiecare cu o suprafaţă de 45
mp.
Servicii: room service, spălătorie, fax
/ copiator, serviciu de transfer (contra
cost).
Servicii masă: Micul dejun se asigură
în salonul special amenajat.

PERIOADA

01 Ian - 07 Dec

TIP CAMERĂ

Cazare +
Mic Dejun

Cazare +
Mic Dejun +
Acces 3 ore
Paradisul
Acvatic

Cazare +
Mic Dejun +
Acces fullday
Paradisul
Acvatic

Cameră single

220.00

250.00

260.00

Cameră dubla

120.00

150.00

160.00

Servicii incluse: mic dejun / mic dejun și acces Paradisul Acvatic.
Facilități copii: (în cameră cu 2 adulți):
- 1 sau 2 copii 0-5 ani (neîmpliniți) beneficiază de gratuitate la cazare și acces Paradisul
Acvatic, dacă se optează pentru tarife cu acces;
- 1 sau 2 copii 5-16 ani (neîmpliniți) achită 28 lei / noapte / copil (fără pat suplimentar)
sau 56 lei / noapte / copil (cu pat suplimentar) și beneficiază de acces la Paradisul
Acvatic, dacă se optează pentru tarife cu acces.

BRAȘOV

JUDEȚUL BRAȘOV

Fitness/Wellness/Sport: piscină în aer
liber, saună, sală de fitness.

GRAND
HOTEL

GRAND HOTEL Braşov este situat întro zonă liniştită, în imediata apropiere
a Zoo Braşov şi Parc Aventura.
Dotări generale: restaurant, parcare
proprie, internet - wireless, păstrare
obiecte de valoare, bar, grădină interioară.
Săli de conferinţă: 2
Dotări camere: TV, minibar, baie cu
duș, internet, uscător de păr, birou de

lucru, telefon.
Număr total camere: 20
Single: 2
Duble: 17
Apartamente: 1
Servicii: room service, recepţionare şi transmitere fax, spălătorie,
călcătorie.
Servicii masă: Se acordă în restaurantul propriu.

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

Oferta individuali 2018
Preturi recomandate în Lei / noapte / persoană (adult în cameră)
PERIOADA

01 Ian - 31 Dec

TIP CAMERĂ

Cazare + Mic Dejun

Cameră single

170.00

Cameră dublă

96.00

Cameră triplă

79.00

Apartament

135.50

Servicii incluse: mic dejun. Tarifele nu sunt valabile în perioada sărbătorilor și festivalurilor.
Facilități copii: (în cameră dublă cu 2 adulți):
- un copil cu vârstă mai mică de 5 ani, fără pat suplimentar beneficiază de gratuitate;
- un copil între 5 și 12 ani, care beneficiază de mic dejun fără pat suplimentar achită
16.50 lei / noapte;
- un copil între 5 și 12 ani, care beneficiază de pat suplimentar și mic dejun achită 33 lei /
noapte; copiii peste 12 ani se consideră adulți si vor beneficia de pat suplimentar și mic
dejun: 44 lei / noapte.
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ORAȘE ÎN ROMÂNIA

BRAȘOV

ORAȘE ÎN ROMÂNIA

BRAȘOV

JUDEȚUL BRAȘOV
RECOMANDAT

pentru evenimente

HOTEL
CUBIX

cătorie, birou de turism.
Servicii masă: se acordă în restaurantul propriu cu meniu internaţional.
Oferta individuali 2018



Prețuri recomandate în Euro / noapte / persoană (adult în cameră)
Hotelul CUBIX este situat la 3 km de
centrul vechi al Brașovului la ieşirea
spre Bucureşti şi 100 de metri de
Business Park, într-o zonă extrem de
accesibilă.
Dotări generale: restaurant - pentru
mic dejun şi bar bistro 80 locuri, parcare proprie - supravegheată video,
internet, recepţie deschisă nonstop,
lift, seif, cameră de bagaje, aer condiţionat.
Săli de conferinţă: o sală cu capacitate de 100 de locuri, dotată cu:

videoproiector, flipchart, sonorizare,
conexiune internet. Hotelul dispune
şi de săli de şedinţe cu o capacitate
de 10 locuri.
Dotări camere: TV, minibar, seif, baie
cu cadă - şi duș, internet, uscător de
păr, telefon, jacuzzi în camerele executive.
Număr total camere: 58
Duble: 58 - standard, superior şi executive.
Servicii: room service, spălătorie,
curăţătorie chimică, serviciu de căl-

PERIOADA

01 Ian - 29 Dec

TIP CAMERĂ

Cazare + Mic Dejun

Cameră single standard

58.00

Cameră dublă standard

33.00

Cameră single superior

66.00

Cameră dublă superior

37.00

Cameră single executive

69.00

Cameră dublă executive

37.50

Servicii incluse: mic dejun. Prețurile nu sunt valabile în perioadele în care sunt valabile
pachete speciale (de ex. Paște, Crăciun, Revelion).
Facilități copii: (in cameră dublă cu 2 adulți):
- un copil cu vârstă cuprinsă între 0 și 7 ani (neîmpliniți) beneficiază de gratuitate la
cazare.

BRAȘOV

JUDEȚUL BRAȘOV

net - wireless, uscător de păr.
Număr total camere: 50
Single: 1

Duble: 46 - cu 2 paturi sau pat matrimonial
Apartamente junior: 3
Servicii: Trezire la ora solicitată,
spălătorie, informaţii turistice, apeluri taxi.
Servicii masă: Micul dejun se serveşte în salonul special amenajat. La
cerere se pot organiza mese pentru
grupuri.

Oferta individuali 2018
Preţuri recomandate în Lei / noapte / persoană (adult în cameră)

Q HOTEL

PERIOADA
02 Ian - 15 Feb
15 Iul - 15 Sep


Q HOTEL Braşov este amplasat întro zonă centrală și liniştită a oraşului,
cu patrimoniu turistic imens și bogat,
la numai câteva minute atât de Gara
Braşov cât și de centrul vechi al oraşului.
Dotări generale: restaurant - pentru
micul dejun, parcare proprie, internet
- wireless, păstrare obiecte de valoare, lift, bar, terasă, nu sunt acceptate

16

animale de companie.
Săli de conferinţă: Două - cu o capacitate de 80, respectiv 30 de locuri.
Dotări: echipament audio-video, climatizare, videoproiector, microfon,
internet wireless, computer laptop,
flip-chart cu consumabile și ecran de
proiecţie.
Dotări camere: TV, minibar, seif, baie
cu duș, balcon - în unele camere, inter-

16 Feb - 14 Iul

TIP CAMERĂ

Cazare + Mic Dejun

Cameră single

205.00

Cameră dublă

119.50

Junior suite

157.00

Cameră single

182.00

Cameră dublă

102.50

Junior suite

142.50

Servicii incluse: mic dejun. Preţurile nu sunt valabile în perioada sărbătorilor sau a evenimentelor importante din oraş.
Facilităţi copii: (în cameră dublă cu 2 adulţi):
- 1 copil de la 0-7 ani (neîmpliniţi) beneficiază de gratuitate, folosind același pat, pentru
al doilea copil se achită 33 lei / noapte;
- un copil 7-12 ani (neîmpliniţi) 33 lei / noapte dacă nu se solicită pat suplimentar, sau 55
lei / noapte cu pat suplimentar, în ambele variante beneficiază și de mic dejun;
- pentru un copil 12-18 ani se achită 55 lei / noapte, cu pat suplimentar și mic dejun.

JUDEȚUL BRAȘOV
RECOMANDAT

pentru evenimente

HOTEL
AMBIENT

Hotelul AMBIENT este situat în centrul
Brasovului, la graniţa dintre zona veche şi centrul de afaceri, la câteva minute de monumente istorice, baruri şi
magazine, fiind un punct de referinţă.
Dotări generale: restaurant - 90 de locuri cu specific internaţional, parcare
proprie - păzită, terană sau subterană
(garaj), acces persoane cu dizabilităţi,
internet - wireless, păstrare obiecte de
valoare, 2 baruri (unul lângă restaurant şi unul în lobby), terasă, aer condiţionat (în restaurant, recepţie, bar,
săli de conferinţe), cameră de bagaje,
lounge cu panoramă.
Săli de conferinţă: 4 săli de conferinţe: Fortuna Conference Hall (până la
120 locuri), Millenia Conference Room
(până la 70 locuri), Avantgarde Room
(pană la 60 locuri) şi Ronda Meeting
Room (până la 25 locuri), toate dotate cu videoproiectoare, sisteme multimedia şi mobilier de calitate (lemn
masiv şi piele) care completează
atmosfera de business.

Dotări camere: aer condiţionat - în
camerele 4 stele, TV, minibar, seif în camerele de 4 stele, baie cu duș,
balcon - sau terasă, internet, uscător
de păr - în camerele de 4 stele, radio,
telefon. Duplexurile dispun de băi cu
cadă hidromasaj, colţar extensibil, 2
televizoare şi 2 telefoane.
Număr total camere: 71 - 15 camere
clasificate la 3 stele şi 56 de camere
clasificate la 4 stele, totalizând un
număr de 71 camere.
Single: 4 - clasificate la 4 stele.
Duble: 64 - dintre care 13 camere duble confort 3 stele, 36 camere duble
deluxe 4 stele şi 15 camere duble business/executive clasificate la 4 stele.
Apartamente: 3 - tip duplex suite clasificate la 4 stele.
Servicii: Gratuite: apel de trezire automat, rezervări bilete la spectacole sau
informaţii de afaceri în localitate, periodice şi jurnale naţionale şi internaţionale, servicii de secretariat: tehnoredactare, fotocopiere şi transmitere de

Oferta individuali 2018
Prețuri recomandate în Euro / noapte / persoană (adult în cameră)
PERIOADA

01 Ian - 31 Dec

TIP CAMERĂ

Cazare +
Mic Dejun

Cameră single 4 stele

75.00

Cameră dublă deluxe 4 stele

44.50

Cameră dublă business 4 stele

57.50

Duplex suite regim dublă

75.00

Cameră dublă confort 3 stele

32.50

Cameră dublă confort 3 stele cu canapea regim triplă

28.33

Cameră dublă deluxe 3 stele

44.50

Servicii incluse: mic dejun. Inclus acces SPA pentru camerele 4 stele (sală fitness, hidromasaj, saună). Prețurile pot suferi modificări în perioadele cu evenimente speciale.
Facilități copii: (în cameră dublă cu 2 adulți):
- un copil cu vârsta 0 – 4 ani (neîmpliniți) beneficiază de gratuitate, se oferă babycot;
- un copil cu vârsta 4 – 8 ani (neîmpliniți) beneficiază de gratuitate în cazul în care doarme în pat cu părinții;
- un copil cu vârsta mai mare de 8 ani achită pat suplimentar 22 euro. În Duplex suite se
pot caza până la 4 persoane fără cost suplimentar.
Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

documente, primirea / transmiterea
corespondentei, asistenta ticketing
transport (aerian, feroviar, auto), internet de mare viteză, internet cafe în
recepţia hotelului, room service între
orele 07 - 23.
Contra cost: curierat, doctor şi dentist
la cerere, servicii de masaj la cerere,
transport auto.
Servicii masă: se acordă în restaurantul propriu, cu bucătărie internaţională.
Fitness/Wellness/Sport: sala fitness,
sauna, hidromasaj cu acces gratuit
pentru turiştii cazaţi în camerele de
4 stele.
Pachete city break
Prețuri recomandate în Euro / pachet / persoană (adult în cameră)
Pachet
Pachet
Pachet
Pachet
Pachet Traditional
TIP
PERIOADA CAMERĂ Active city Sightseeing Countryside Offroad and creative
break
city break photo tour
4x4
workshops
Cameră
01 Ian
4 ste- 159.00
- 31 Dec dublă
le deluxe

159 .00

159.00

169.00

185.00

Servicii incluse: Pachet Active city break: 2 nopţi cazare şi următorul program: Ziua 1:
cazare; Ziua 2: mic dejun, excursie la unul dintre cele mai atractive fenomene naturale
din masivul Piatra Mare, Canionul 7 Scări - durata 3-4 ore (transport, ghid montan autorizat de limba română / engleză, prânz la pachet), tur de Braşov seara, cină în cadrul
restaurantului Ambient, relaxare în Spa-ul hotelului (fitness, saună, hidromasaj); Ziua 3:
cazare, mic dejun, plimbare în centrul istoric al Brașovului, timp liber, opţional prânz,
check-out. Preţurile nu sunt valabile în perioadele cu evenimente speciale.
Pachet Sightseeing city break: 2 nopţi cazare şi următorul program: Ziua 1: cazare;
Ziua 2: mic dejun, excursie cu plecare din Braşov - Râşnov (vizitare cetatea Râşnov) Bran (vizitare castelul Bran şi împrejurimi) - Sinaia (vizitare castelul Peleş şi împrejurimi)
- Braşov - durata 8-9 ore (transport, ghid montan autorizat de limba română / engleză,
prânz la pachet), tur de Braşov seara, cină în cadrul restaurantului Ambient, relaxare în
Spa-ul hotelului (fitness, saună, hidromasaj); Ziua 3: cazare, mic dejun, plimbare în centrul istoric al Brașovului, timp liber, opţional prânz. Preţurile nu sunt valabile în perioadele
cu evenimente speciale.
Pachet Countryside photo tour: 2 nopţi cazare şi următoarele servicii: Ziua 1: cazare;
Ziua 2: mic dejun, tur Foto al importantelor obiective din Braşov şi împrejurimi - durată
5-6 ore (transport, ghid montan autorizat de limba română / engleză, ecolunch), tur de
Braşov seara, cină în cadrul restaurantului Ambient, relaxare în Spa-ul hotelului (fitness,
saună, hidromasaj); Ziua 3: cazare, mic dejun, plimbare în centrul istoric al Brașovului,
timp liber, opţional prânz. Preţurile nu sunt valabile în perioadele cu evenimente speciale.
Pachet Offroad 4x4: 2 nopţi cazare şi următoarele servicii: Ziua 1: cazare; Ziua 2: mic dejun, OffRoad 4X4 în împrejurimile Brasovului (transport, ghid montan autorizat de limba
engleză, ecolunch), tur de Braşov seara, cină în cadrul restaurantului Ambient, relaxare în
Spa-ul hotelului (fitness, saună, hidromasaj); Ziua 3: cazare, mic dejun, plimbare în centrul istoric al Brasovului, timp liber, opţional prânz. Preţurile nu sunt valabile în perioadele
cu evenimente speciale.
Pachet Tradiţional and creative workshops: 2 nopţi cazare şi următorul program: Ziua
1: cazare; Ziua 2: mic dejun, incursiune în tradiţiile locale la Centrul Cultural Palamari’s
din Fundata unde vom participa activ la câteva ateliere: olărit, preparare mâncare eco,
pictură pe sticlă - durata 5-6 ore (transport, ecolunch, ghid de limba română / engleză,
ateliere în cadrul centrului), tur de Braşov seara, cină în cadrul restaurantului Ambient,
relaxare în Spa-ul hotelului (fitness, saună, hidromasaj); Ziua 3: cazare, mic dejun, plimbare în centrul istoric al Brasovului, timp liber, opţional prânz. Preţurile nu sunt valabile
în perioadele cu evenimente speciale.
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BRAȘOV

ORAȘE ÎN ROMÂNIA

CLUJ-NAPOCA

JUDEȚUL CLUJ

HOTEL
CAPITOLINA
CITY CHIC

Duble: 24 - standard și deluxe.
Servicii: room service, acces zilnic la
principalele ziare locale și naţionale,
informaţii turistice, business center,
servicii de secretariat, transfer de la/
la aeroport, spălătorie, călcătorie, apa-

Oferta individuali 2018
Prețuri recomandate în Lei / noapte / persoană (adult în cameră)
PERIOADA


01 Ian - 31 Dec
Hotelul CAPITOLINA CITY CHIC este
situat în centrul financiar – bancar,
comercial, turistic și istoric al municipiului Cluj-Napoca.
Dotări generale: internet, păstrare
obiecte de valoare, salon mic dejun,
bar, recepţie deschisă nonstop, lift,
seif, aer condiţionat.
Săli de conferință: una - la cerere

poate fi amenajată o sală cu capacitate de 30 locuri dotată cu: videoproiector, ecran de proiecție, flipchart, retroproiector, sistem audio performant,
DVD player și video.
Dotări camere: aer condiţionat, TV,
minibar, seif, baie cu duș, internet,
uscător de păr, telefon, birou de lucru.
Număr total camere: 24

rat de lustruire pantofi, închirieri auto,
fax/copiator.
Servicii masă: Micul dejun se acordă
în salonul de mic dejun. Servicii catering se pot asigura prin colaboratori.

TIP CAMERĂ

Cazare + Mic Dejun

Cameră single

262.00

Cameră dublă

153.00

Cameră dublă deluxe

172.00

Servicii incluse: mic dejun. Prețurile nu sunt valabile în perioada evenimentelor speciale
din Cluj-Napoca.
Facilități copii: (în cameră cu 2 adulți):
- un copil cu vârsta mai mică de 12 ani (neîmpliniți), beneficiază de gratuitate la cazare,
fără pat suplimentar;
- doi copii (ambii cu vârsta până la 12 ani): unul gratuit fără pat suplimentar și unul 79
de lei / zi cu pat suplimentar;
- doi copii (unul cu vârsta până la 12 ani și unul cu vârsta 12-18 ani): cel sub 12 ani gratuit
fără pat suplimentar și cel cu vârsta 12-18 ani 79 de lei / zi cu pat suplimentar.

CLUJ-NAPOCA

JUDEȚUL CLUJ

HOTEL LOL
ET LOLA

Hotelul LOL ET LOLA este situat central, în spatele Hotelului CAPITOLINA
CITY CHIC, la câteva minute de mers
pe jos faţă de principalele instituţii
publice, bănci, spitale și clinici.
Dotări generale: parcare proprie,
internet, păstrare obiecte de valoare,
cameră de bagaje, aer condiţionat,
recepție non stop.
Dotări camere: aer condiționat, TV,
minibar, seif, baie cu duș, internet,
uscător de păr, telefon.
Număr total camere: 20
Single: 4

18

Duble: 16 - 8 camere cu două paturi și
8 camere cu pat matrimonial.
Servicii: servicii de catering, spălătorie, punct de încărcare pentru autoturismele acţionate electric, serviciu
de trezire.
Servicii masă: Micul dejun se acordă
în salonul de mic dejun.

Oferta individuali 2018
Prețuri recomandate în Lei / noapte / persoană (adult în cameră)
PERIOADA
01 Ian - 31 Dec

TIP CAMERĂ

Cazare + Mic Dejun

Cameră single

246.00

Cameră dublă

145.50

Servicii incluse: mic dejun. Prețurile nu sunt valabile în perioada evenimentelor speciale din Cluj-Napoca.
Facilități copii: (în cameră cu 2 adulți):
- un copil cu vârsta mai mică de 12 ani (neîmpliniți), beneficiază de gratuitate la cazare,
fără pat suplimentar.
Hotelul nu dispune de paturi suplimentare.

JUDEȚUL CLUJ

Studiouri: 6 - Studiourile sunt compuse din dormitor și bucătărie.
Servicii: servicii de concierge
(informații turistice, poștă, flori,
rezervări de bilete la teatru, rezer-

APARTHOTEL
GUTINULUI

Oferta individuali 2018
Prețuri recomandate în Lei / noapte / persoană (adult în cameră)
PERIOADA


Aparthotel GUTINULUI este situat în
plin centru al municipiului Cluj-Napoca, pe strada Gutinului nr. 5. La câteva
minute de mers pe jos se află Piața
Unirii, Catedrala Sf. Mihail, Primăria
Cluj-Napoca, Gradina Botanică, Teatrul Național, precum și numeroase
bănci, spitale și clinici.
Dotări generale: parcare proprie,
parcare publică, internet - wireless,
aer condiționat, acces în clădire prin
interfon conectat în fiecare apartament, supraveghere video, curățenie

vări de bilete de avion, rezervări la
restaurante, cluburi, muzee, comenzi
de taxiuri și închirieri de mașini);
trezire la ora solicitată; spălătorie;
călcătorie.
Servicii masă: Aparthotel GUTINULUI nu deține un restaurant propriu,
însă dispune de salonul de mic dejun
din incinta Hotel Capitolina City Chic,
situat la doar 5 minute de mers pe
jos, unde se poate servi un mic dejun copios, în regim de bufet suedez
- contra cost.

în camere și schimbare lenjerie și prosoape la 3 zile sau la cerere.
Dotări camere: aer condiționat, TV cu 120 de canale digitale, frigider, seif,
baie cu cadă, baie cu duș, bucătărie
- complet utilată și dotată cu veselă,
tacâmuri, pahare, cești, oale pentru
gătit, plită electrică, balcon - în apartamente, internet, uscător de păr, acces
cu cartele magnetice.
Număr total camere: 10
Apartamente: 4 - Apartamentele sunt
compuse din living, bucătărie și dormitor.

01 Ian - 31 Dec

TIP CAMERĂ

Cazare

Garsonieră buget (1 persoană)

153.00

Garsonieră standard (2 persoane)

81.50

Garsonieră superior (2 persoane)

93.50

Apartament 2 camere (4 persoane)

74.50

Servicii incluse: cazare. Prețurile nu sunt valabile în perioada evenimentelor speciale
din Cluj-Napoca.
Facilități copii: (în cameră cu 2 adulți):
- un copil cu vârsta până la 12 ani (neîmpliniți) beneficiază de gratuitate, fără pat suplimentar;
- un copil cu vârsta peste 12 ani achită 65 de lei pe noapte cu pat suplimentar; capacitate
maximă copii în garsonieră: 2 (unul până în 12 ani în paturile existente și unul în pat
suplimentar); capacitate maximă copii în apartament: 4 (unul până în 12 ani în paturile
existente, 2 pe canapea extensibilă și unul în pat suplimentar).

CLUJ-NAPOCA

JUDEȚUL CLUJ
RECOMANDAT

pentru evenimente

GRAND
HOTEL
NAPOCA

GRAND HOTEL NAPOCA este situat
central, pe malul Someșului Mic, la
250 m distanța de Parcul Central.
Dotări generale: restaurant, parcare
proprie, acces persoane cu dizabilități,
internet, animalele de companie acceptate - contra cost, bar, terasă, lift,
cameră de bagaje, aer condiționat.
Săli de conferință: 9 - cu o capacitate pornind de la 40 locuri până la
1600 locuri/sală. Sălile pot fi dotate
cu: sistem de traducere simultană, sonorizare ambientală, microfoane fixe,

mobile și microfoane wireless de prezidiu, prezidiu modular, pupitru orator,
scenă mobilă –, ecrane LCD, ecrane
culisabile de proiecție 4x3m (200
inch), 3x2m (150 inch), ecrane mobile de proiecție cu stativ 2.5x1.8m,
proiector, stative pentru postere A2
portrait și A3 landscape.
Dotări camere: aer condiționat, TV,
frigider, minibar, seif, baie cu duș - sau
cadă, internet, uscător de păr, telefon,
birou.
Număr total camere: 160

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

Duble: 156
Apartamente: 4 - apartamentul este
compus din living și dormitor.
Servicii: Room service, transfer de la
/ la aeroport, centru de afaceri, spălătorie, mic dejun în cameră, închirieri
auto, fax/copiator, serviciu de trezire.

Servicii masă: Se acordă în restaurantul propriu. restaurantul servește
preparate internaționale și are un meniu a la carte. Există și o terasă unde
oaspeții se pot relaxa și pot admira
zona înconjurătoare.

Oferta individuali 2018
Prețuri recomandate în Lei / noapte / persoană (adult în cameră)
PERIOADA

01 Ian - 31 Dec

TIP CAMERĂ

Cazare + Mic
Dejun

Cameră single

260.00

Cameră dublă

152.50

Apartament

192.00

Servicii incluse: mic dejun. Prețurile nu sunt valabile în perioada evenimentelor speciale
din Cluj - Napoca.
Facilități copii: (în cameră cu 2 adulți):
- un copil cu vârsta mai mică de 5 ani (neîmpliniți), beneficiază de gratuitate la cazare,
fără pat suplimentar;
- un copil cu vârsta peste 5 ani sau un adult achită 55 lei / noapte cu pat suplimentar
și mic dejun.
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CLUJ-NAPOCA

JUDEȚUL CLUJ
RECOMANDAT

pentru evenimente

HOTEL
GOLDEN TULIP
ANA DOME

Dotări camere: aer condiționat - cu
reglare individuală, ventilator, TV,
minibar, seif, baie cu duș - sau cadă,
internet - wireless, uscător de păr,
linie telefonică cu derivație în baie,
produse de îngrijire personală de lux,
priză pentru aparatul de bărbierit în
baie, halat și papuci de casă, birou,
mochetă.
Număr total camere: 109
Duble: 109 - din care 47 camere cu pat

matrimonial, 40 camere cu 2 paturi,
21 camere executive.
Servicii: servicii de curierat, room
service, servicii de spălătorie/călcătorie, centru de afaceri, lustruire
pantofi, închirieri auto, fax/copiator,
serviciu de concierge, serviciu de
transfer.
Servicii masă: Se acordă în restaurantul propriu - „NOVEM”, decorat
modern, cu mese tete-a-tete, fiind
ideal pentru organizarea oricărui
tip de eveniment. În „Lobby Bar”
se pot servi cele mai delicioase
preparate din cafea sau ceaiuri
aromatice.
Fitness/Wellness/Sport: sală fitness,
saună uscată, salon de masaj.


Hotelul GOLDEN TULIP ANA DOME
e situat în cartierul Zorilor din Cluj
Napoca, fiind ușor accesibil atât cu
mijloacele de transport în comun cât
și cu mașina. Hotelul este la doar 10
minute distanța de centrul orașului
și în apropierea unor obiective importante cum ar fi Gradina Botanică,
Observatorul Astronomic și Sigma
Shopping Center.
Dotări generale: restaurant - 70 locuri, parcare proprie - păzită, acces
persoane cu dizabilități, internet - wireless, animalele de companie acceptate - contra unei taxe, aparat pentru
curățat încălțămintea, centru business, cameră de bagaje, bar, recepție
deschisă nonstop, lift, aer condiționat.

Săli de conferință: 4 - Colosseum 70 mp, pentru maxim 70 persoane,
Forum - 30 mp, pentru maxim 30
persoane, Cupola - 161 mp, pentru
maxim 150 persoane, Dome - 90 mp,
pentru maxim 80 persoane. Sălile Colosseum și Forum se pot uni formând
o sală cu o capacitate de maxim 120
de persoane; Sălile Cupola și Dome
se pot uni formând o sală cu o capacitate de maxim 350 persoane. Toate
sălile dispun de: instalație de sonorizare și microfoane mobile, conexiune internet prin cablu sau wireless,
videoproiector și ecran de proiecție,
flipchart, instalație de climatizare,
lumină naturală și artificială cu intensitate reglabilă.

Oferta individuali 2018
Prețuri recomandate în Euro / noapte / persoană (adult în cameră)
PERIOADA

01 Ian - 31 Dec

TIP CAMERĂ

Cazare + Mic
Dejun
Luni - Joi

Cazare + Mic
Dejun
Vineri - Duminică

Cameră single standard

71.00

63.00

Cameră dublă standard

41.50

37.50

Cameră single executive

94.00

86.00

Cameră dublă executive

53.00

49.00

Servicii incluse: mic dejun. Prețurile nu sunt valabile în perioada evenimentelor speciale
din Cluj-Napoca.
Facilități copii: (în cameră cu 2 adulți):
- un copil cu vârsta până la 6 ani beneficiază de gratuitate la cazare, fără pat suplimentar;
- un copil cu vârsta peste 6 ani achită 23 euro/noapte, cu pat suplimentar; într-o cameră
cu doi adulți se pot caza maxim 2 copii, dintre care 1 copil dacă are până în 6 ani și
folosește patul existent are gratuitate, iar pentru celălalt copil se folosește pat suplimentar la cost de 26 euro/noapte cu mic dejun inclus.

CLUJ-NAPOCA

JUDEȚUL CLUJ
din oraș, fax / copiator; cafea expresso, ceai și fursecuri din partea casei;
hărți cu orașul gratuite; deșteptare la
oră fixă; comenzi de taxi gratuite; rent
a car de la firme partenere; păstrarea
bagajelor.
Servicii masă: mic dejun opțional;
prânz și cină prin servicii de catering.
Oferta individuali 2018

PENSIUNEA
CLUJ

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


PENSIUNEA CLUJ este amplasată
într-o zona liniștită din cartierul Observator, ușor accesibilă de pe Calea
Turzii și Strada Observator, la mică
distanță de centrul istoric și cultural
al orașului Cluj-Napoca. Pensiunea
se află în apropiere de Spitalul de Recuperare din Cluj, Gradina Botanică,
Sigma Center și Universitatea Tehnică
- UTCN.
Dotări generale: parcare proprie - 15
locuri, internet - wireless, recepție des-
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chisă nonstop,
Dotări camere: TV - cablu, internet
- wireless, uscător de păr, birou, pardoseală de lemn/parchet.
Număr total camere: 17
Single: 1
Duble: 14 - 9 camere cu pat matrimonial și 5 camere twin.
Triple: 2 - cu un pat matrimonial și un
pat single.
Servicii: plată cu card, informații despre evenimente, obiective sau atracții

10 Feb - 31 Dec

TIP CAMERĂ

Cazare

Cameră single standard

110.00

Cameră dublă în regim single

120.00

Cameră dublă

65.00

Cameră triplă (pat matrimonial + pat single)

53.33

Cameră dublă matrimonială superioară
(cu pat matrimonial + canapea dublă) în regim cvadruplă

47.50

Cameră cu 3 paturi single + canapea în regim cvadruplă

47.50

Servicii incluse: cazare. Prețurile nu sunt valabile în perioada evenimentelor speciale
din Cluj-Napoca. Opțional: mic dejun 20 lei / persoană / zi.
Facilități copii: (în cameră cu 2 adulți):
- un copil cu vârsta până la 6 ani (neîmpliniți) beneficiază de gratuitate la cazare, fără
pat suplimentar;
- un copil cu vârsta peste 6 ani achită 30 de lei pe noapte cu pat suplimentar asigurat.

JUDEȚUL CLUJ
RECOMANDAT

pentru evenimente

Servicii: room service, centru de afaceri, spălătorie, curățătorie chimică,
mic dejun în cameră, serviciu de căl-

GRAND
HOTEL
ITALIA

Oferta individuali 2018
Prețuri recomandate în Euro / noapte / persoană (adult în cameră)
PERIOADA


GRAND HOTEL ITALIA este situat la
doar 5 minute de centrul istoric al
orașului și la 20 minute de aeroportul
Internațional Cluj-Napoca. Este locul
ideal pentru a gusta din farmecul încântător al Transilvaniei, beneficiind
în același timp de servicii de înaltă
clasă pe toată durata sejurului dumneavoastră.
Dotări generale: restaurant, parcare
proprie, acces persoane cu dizabilități,
internet, animalele de companie acceptate, păstrare obiecte de valoare, bar,

recepție deschisă nonstop, grădină, terasă, camere pentru nefumători, camere
de familie, lift, seif, camere izolate fonic,
cameră de bagaje, aer condiționat.
Dotări camere: aer condiționat, TV,
minibar, seif, baie cu cadă, baie cu
duș, balcon, internet, uscător de păr,
seif, birou, pardoseală de gresie / marmură, uscător de păr, halat de baie,
cadă cu hidromasaj, toaletă, papuci
de casă, bideu, telefon, serviciu de
trezire / ceas deșteptător.
Număr total camere: 187

cătorie, închirieri auto, fax/copiator,
bancomat, parcare subterană contra
cost, parcare exterioară gratuită.
Servicii masă: Hotelul dispune de: restaurant „à-la-carte” cu bucătărie specifică italiană și internațională, restaurant
pentru nunți și banchete cu o capacitate
de 700 de persoane, lobby bar și terasă.
Fitness/Wellness/Sport: piscină în
aer liber - încălzită, SPA cu piscină
interioară și centru de fitness - în
curând.

01 Ian - 31 Dec

TIP CAMERĂ

Cazare + Mic
Dejun

Cameră single classic

81.00

Cameră dublă classic

46.00

Cameră single deluxe

92.00

Cameră dublă deluxe

52.00

Junior suite regim dublă

86.50

Suite regim dublă

106.50

Servicii incluse: mic dejun. Prețurile nu sunt valabile în perioada evenimentelor speciale
din Cluj - Napoca.
Facilități copii: (în cameră cu 2 adulți):
- copiii cu vârsta până la 2 ani (neîmpliniți) beneficiază de gratuitate dacă se cazează în
pat cu părinții; în cazul în care se solicită pătuțul suplimentar pentru copii se vor achita
11.20 euro / noapte;
- copiii peste 2 ani se vor caza obligatoriu în pat suplimentar. Tariful pentru patul suplimentar este de 28 euro / noapte cu mic dejun inclus.

CLUJ-NAPOCA

JUDEȚUL CLUJ

APARTHOTEL
UBA
ACCOMODATION

Aparthotel UBA ACCOMODATION este
situat pe calea de acces în oraș dinspre Turda și reprezintă alternativa
ideală a unui hotel, oferind aceleași
facilități (recepție non-stop, servire
mic dejun, serviciu cameriste, Dotări
hoteliere) combinate cu confortul modern și intimitatea unui cămin.
Dotări generale: parcare proprie subterană, cu barieră, acces gratuit,
internet - wireless, gratuit, recepție
non-stop, spațiu de joacă exterior, lift.
Dotări camere: TV, frigider, baie cu
cadă - în apartamentele cu 2 dormitoare, baie cu duș - în apartamentele
cu un dormitor, bucătărie - dotată cu

electrocasnice, veselă, balcon, internet - wireless, uscător de păr, living
cu canapea extensibilă 140 x 200
cm, dormitor cu pat matrimonial 160
x 200 cm.
Număr total camere: 42
Apartamente: 42 - 35 apartamente
cu un dormitor (suprafața 52-57 mp)
și 7 apartamente cu 2 dormitoare
(suprafața 70-100 mp)
Servicii: masă și fier de călcat - la
cerere.
Servicii masă: Micul dejun se poate
servi în cadrul restaurantului ROD, situat la 20 de metri de hotel.

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

Oferta individuali 2018
Prețuri recomandate în Euro / noapte / persoană (adult în cameră)
PERIOADA

01 Ian - 31 Dec

TIP CAMERĂ

Cazare

Apartament cu un dormitor regim single

56.00

Apartament cu un dormitor regim dublă

28.00

Apartament cu un dormitor regim triplă

20.67

Apartament cu 2 dormitoare (4 persoane)

22.00

Apartament cu 2 dormitoare (5 persoane)

21.80

Apartament cu 2 dormitoare (6 persoane)

19.83

Servicii incluse: cazare. Prețurile nu sunt valabile în perioada evenimentelor speciale
din Cluj-Napoca.
Opțional: mic dejun servit la restaurantul ROD (vis a vis de hotel) 4.50 euro / persoană.
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HOTEL
RAMADA

Hotel RAMADA Cluj este situat pe axa
principală de intrare în oraș, la mică
distanță de centru.
Dotări generale: restaurant, parcare
proprie, acces persoane cu dizabilități,
internet, păstrare obiecte de valoare,
bar, terasă, lift, cameră de bagaje,
aer condiționat, snack bar, Executive
Lounge.
Săli de conferință: 4 - Centrul de
evenimente Ramada Cluj Events
cuprinde 4 săli de conferințe dotate
cu echipamente de ultimă generație:
flipchart și consumabile, WI-FI, internet prin cablu, sistem de vizualizare
prezentări - proiector/LCD, pointer/
remote control pentru prezentare,
sistem audio, microfoane fixe și mobile. Sălile de conferințe pot fi amenajate în variantă teatru, boardroom,
sală de clasă sau U shape, în funcție
de cerințele fiecărui eveniment și pot
găzdui până la maxim 220 de invitați
- cea mai mare.
Dotări camere: aer condiționat, TV,
minibar, seif, baie cu duș - sau cadă,

balcon, internet, uscător de păr, telefon, birou, mochetă, halat de baie,
papuci de casă.
Număr total camere: 100 - de diferite tipuri, adaptate nevoilor dumneavoastră: DeLuxe Guest Room, Premium Guest Room, DeLuxe Suite,
Premium Suite, Belle View DeLuxe
Suite, Belle View Premium Suite sau
Penthouse.
Servicii: room service, centru de afaceri, spălătorie, curățătorie chimică,
serviciu de călcătorie, serviciu de
trezire, lustruire pantofi, fax/copiator,
serviciu de concierge, serviciu de
transfer (contra cost), transfer de la
/ la aeroport (contra cost).
Servicii masă: Se acordă în cele 2
restaurante: AVOCADO restaurant &
Lounge și La Verona restaurant Wine
& Dine, ambele cu specialități din bucătăria internațională.
Fitness/Wellness/Sport: piscină
acoperită, SPA, sală fitness, saună,
masaj, baie turcească/baie de aburi,
Health Bar.

Oferta individuali 2018
Prețuri recomandate în Euro / noapte / persoană (adult în cameră)
PERIOADA

TIP CAMERĂ

Cazare + Mic
Dejun

Cameră single Deluxe

76.00

Cameră dublă Deluxe
Cameră single Deluxe Executive
Cameră dublă Deluxe Executive
Cameră single Premium
Cameră dublă Premium
Cameră single Premium Executive
Cameră dublă Premium Executive
Suite Deluxe regim single
Suite Deluxe regim dublă
01 Feb 2018 Suite
Deluxe Executive regim single
31 Ian 2019
Suite Deluxe Executive regim dublă
Premium Suite regim single
Premium Suite regim dublă
Premium Suite Executive regim single
Premium Suite Executive regim dublă
Belle view Suite regim single
Belle view Suite regim dublă
Penthouse regim single
Penthouse regim dublă
Family room (4 adulți)

44.50
102.00
65.00
85.00
48.50
107.00
70.50
107.00
62.00
124.00
79.00
130.00
79.00
147.00
90.50
164.00
93.00
226.00
113.00
39.25

Servicii incluse: mic dejun, acces la centrul de wellness (piscină, saună umedă, saună
uscată, fitness). Camerele cu serviciul Executive sunt situate pe același etaj și au inclus
accesul în Executive Lounge, unde se poate servi mic dejun, early dinner, finger food și
băuturi. Accesul la acest etaj este limitat doar pentru clienții acestui etaj. Prețurile nu
sunt valabile în perioadele cu evenimente speciale din oraș.
Facilități copii: (în cameră dublă cu 2 adulți):
- un copil cu vârsta până la 10 ani (neîmpliniți) beneficiază de gratuitate la cazare și mic
dejun, fără pat suplimentar;
- un copil cu vârsta peste 10 ani, sau al treilea adult achită 25 euro / noapte, cu pat
suplimentar asigurat.
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SALIS
HOTEL &
MEDICAL SPA

SALIS HOTEL & MEDICAL SPA este
situat în imediata vecinătate a zonei
centrale a municipiului, la doar 300
metri de intrarea în Salina Turda,
punctul major de atracție turistică a
localității.
Dotări generale: restaurant - unul
principal și unul cu vedere panoramică, aflat la ultimul nivel al unității,
parcare publică, acces persoane cu
dizabilități, internet - wireless, păstrare obiecte de valoare, bar, lift.
Săli de conferință: o sală de
conferințe: are o capacitate de 40
de locuri în aranjament tip teatru.
Echipamente: videoproiector, ecran
de proiecție, TV cu ecran plat, pupitru
de prezentare, aer condiționat, terasă
proprie pentru coffee break-uri.
Dotări camere: TV, minibar, seif, baie

cu duș, balcon - în unele camere, internet - wireless, uscător de păr, birou de lucru, halat și papuci de unică
folosință, telefon.
Număr total camere: 24
Duble: 22 - standard și superioare.
Familiale: 1 - o cameră standard și
o cameră superioară interconectate
prin ușă.
Servicii: serviciu de concierge,
recepție deschisă nonstop, lustruire
pantofi, spălătorie, călcătorie, fax /
copiator, room service.
Servicii masă: Se acordă în restaurantele proprii cu specific
internațional și ardelenesc.
Fitness/Wellness/Sport: piscină
acoperită - cu apă dulce și cu apă
sărată, SPA, sală fitness. Centrul SPA
dispune de piscină cu apă dulce, ja-

Oferta individuali 2018
Prețuri recomandate în Euro / noapte / persoană (adult în cameră)
PERIOADA

Duminică
- Joi

09 Ian - 13 Mai
17 Sep - 18 Dec

Vineri
- Sâmbătă

cuzzi cu apă sărată, saună uscată
și Hammam. Pentru cei doritori de
tratamente medicale, specialiștii
centrului de tratament vă vor pune la
dispoziție ședințe de fizioterapie, consiliere nutriționistă și alte tratamente
alternative.
Tratament: În centrul de SPA medical se pot trata următoarele tipuri de
afecțiuni:
1. Afecțiuni reumatice: degenerative
(spondiloză, coxartroze, gonartroze,
poliatroze), inflamatorii (spondilită

PERIOADA

anchilozantă, poliartrită reumatoidă),
abarticulare (periartrită scapulo-humerală, tendinite, bursite);
2. Afecțiuni posttraumatice (stări post
fracturi, entorse, luxaţii);
3. Afecțiuni neurologice (discopatii,
hernia de disc, pareze, paralizii);
4. Stări post intervenții chirurgicale
ortopedice (leziuni menisc, ligamente)
și neurochirurgicale (hernie de disc
operată);
5. Afecțiuni cardiace și vasculare
periferice.

TIP CAMERĂ

Cazare +
Mic Dejun

TIP CAMERĂ

Cazare +
Mic Dejun

Cameră single twin

63.00

Cameră dublă twin

36.00

Cameră single twin

59.00

Cameră single standard

67.00

Cameră dublă twin

34.00

Cameră dublă standard

38.50

Cameră single standard

62.00

Cameră single superioară

78.00

Cameră dublă standard

35.50

Cameră dublă superioară

43.50

Cameră single superioară

70.00

Cameră family pentru 4 persoane

41.00

Cameră dublă superioară

39.50

Cameră single twin

68.00

Cameră family pentru 4 persoane

37.00

Cameră dublă twin

38.50

Cameră single twin

64.00

Cameră single standard

71.00

Cameră dublă twin

36.00

Cameră single standard

68.00

Cameră dublă standard

38.00

Cameră single superioară

78.00

Cameră dublă superioară

43.00

Cameră family pentru 4 persoane

40.25

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

Duminică
- Joi

14 Mai - 16 Sep
17 Dec - 06 Ian

Vineri
- Sâmbătă

Cameră dublă standard

40.00

Cameră single superioară

82.00

Cameră dublă superioară

45.50

Cameră family pentru 4 persoane

43.00

Servicii incluse: mic dejun, acces centrul SPA, acces sală de fitness.
Opțional: prânz sau cină fișă cont 14.30 euro / persoană / zi.
Facilități copii: (în cameră dublă cu 2 adulți):
- copiii cu vârsta între 0 și 12 ani (neîmpliniți) beneficiază de gratuitate la cazare;
- pentru copiii cu vârsta peste 12 ani se achită 28 de euro / noapte, cu pat suplimentar asigurat.
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TURDA

ORAȘE ÎN ROMÂNIA

DEVA

JUDEȚUL HUNEDOARA
matrimonial, 19 camere cu 2 paturi,
4 camere triple, 1 cameră single, 2
apartamente.
Servicii: room service, frizerie - coafură, spălătorie.
Servicii masă: se acordă în restaurantul propriu.
Fitness/Wellness/Sport: sală fitness.
Oferta individuali 2018
Prețuri recomandate în Lei / noapte / persoană (adult în cameră)
PERIOADA

HOTEL
DEVA

01 Ian - 28 Feb
01 Nov - 31 Dec


Hotelul DEVA este localizat aproape
de centrul orașului, pe artera principală, la aproximativ 1 km de gară și
autogară.
Dotări generale: restaurant - 150
locuri, salon de mic dejun 40 locuri,
parcare proprie, acces persoane cu
dizabilități, internet, terasă, bar de zi,
lift.
Săli de conferință: Hotelul dispune
de 3 săli de conferință cu următoarele capacități: sala 1 - 55 locuri
aranjament teatru, sala 2 - 50 locuri
aranjament teatru, sala 3 - 16 locuri
aranjament teatru. Sălile sunt dotate

cu: scaune modulare, videoproiector,
flip-chart, sonorizare, ecran și acces
internet.
Dotări camere: aer condiționat - în
camerele de 3 stele, TV, minibar, baie
cu duș - sau cadă, internet, uscător de
păr, telefon, cablu TV.
Număr total camere: 122 - single,
duble, apartamente, din care 59
de camere modernizate de 3 stele
(22 camere cu pat matrimonial, 30
camere cu două paturi și 6 camere
triple). Hotelul dispune și de camere
modernizate de 2 stele: 35 de camere
standard, din care 9 camere cu pat

01 Mar - 31 Oct

TIP CAMERĂ

Cazare + Mic Dejun

Cameră single 2 stele

100.00

Cameră dublă 2 stele

71.50

Apartament 2 stele

103.00

Cameră single 3 stele

130.00

Cameră dublă 3 stele

91.00

Cameră single 2 stele

100.00

Cameră dublă 2 stele

71.50

Apartament 2 stele

103.00

Cameră single 3 stele

145.00

Cameră dublă 3 stele

98.50

Servicii incluse: mic dejun.
Facilități copii: (în cameră dublă cu 2 adulți):
- copiii până la 2 ani au reducere 100% la cazare și mic dejun, fără pat suplimentar;
- copiii de la 2 la 7 ani (neîmpliniți) beneficiază de cazare gratuită fără pat suplimentar
și achită 50% din micul dejun, iar dacă solicită pat suplimentar achită 50% din tariful de
cazare cu mic dejun pentru un adult;
- copiii între 7 – 14 ani achită 50% din tariful de cazare a unui adult în cazul solicitării de
pat suplimentar și 100% micul dejun;
- copiii cu vârsta peste 14 ani și persoanele adulte cazate cu pat suplimentar într-o cameră
dublă/apartament plătesc 50% din valoarea unui loc de cazare și întregul tarif de mic dejun.

HUNEDOARA

JUDEȚUL HUNEDOARA

HOTEL
RUSCA

Single: 10
Duble: 91 - 38 camere cu două paturi
și 53 camere cu pat matrimonial.
Apartamente: 5 - apartamentul este
compus din living și dormitor.
Servicii: trimitere/primire fax-uri,

spălătorie.
Servicii masă: Se acordă în restaurantul propriu unde veți găsi o varietate de preparate delicioase, din
bucătăria tradițională românească și
internațională.

Oferta individuali 2018
Prețuri recomandate în Lei / noapte / persoană (adult în cameră)


Hotelul RUSCA este situat în Centrul
orașului Hunedoara la 1,5 km depărtare de cel mai important punct de
atracție turistică: Castelul Corvinestilor.
Dotări generale: restaurant - 180
locuri, parcare proprie - păzită (50 locuri), internet, terasă, bar de zi, sală de
protocol, grădină de vară, lift, recepție

24

deschisă nonstop.
Săli de conferință: O sală - 40 locuri dotată cu: videoproiector, ecran
proiecție, flipchart, DVD player, aer
condiționat, acces internet wireless.
Dotări camere: aer condiționat - la cerere, TV, minibar, baie cu duș, internet,
uscător de păr, telefon.
Număr total camere: 106

PERIOADA

01 Apr - 31 Dec

TIP CAMERĂ

Cazare + Mic
Dejun

Cameră single

145.00

Cameră dublă matrimonială sau twin

87.50

Suita family regim dublă

117.50

Apartament regim dublă

130.00

Servicii incluse: mic dejun.
Facilități copii: (în cameră dublă cu 2 adulți):
- un copil până la 7 ani (neîmpliniți) beneficiază de gratuitate la cazare, fără pat suplimentar. În suita family se pot caza până la 4 persoane fără costuri suplimentare; în
apartament se pot caza până la 3 persoane fără costuri suplimentare.

JUDEȚUL HUNEDOARA

HOTEL
BEST

Număr total camere: 18
Duble: 17 - 11 camere cu 2 paturi, 6
camere cu pat matrimonial.
Apartamente: 1
Servicii: spălătorie, recepție deschisă
non stop.

Servicii masă: Se asigură în restaurantul propriu, cu specific românesc
și internațional.
Distracție: biliard, tenis de masă.

Oferta individuali 2018


Hotel BEST este situat la intrarea în
municipiul Hunedoara, la 2 km de
centrul orașului. Castelul Corvinilor
se află la o distanța de 4 km.
Dotări generale: restaurant - 100 de
locuri, cu separeu, parcare proprie,
internet - wireless, păstrare obiecte
de valoare, terasă.

Săli de conferință: O sală de
conferințe cu o capacitate de 20 de
locuri echipată cu flipchart și televizor
cu ecran LCD.
Dotări camere: aer condiționat,
TV, minifrigider, baie cu duș, internet - wireless, uscător de păr, birou,
telefon.

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

Prețuri recomandate în Lei / noapte / persoană (adult în cameră)
PERIOADA
01 Ian - 31 Dec

TIP CAMERĂ

Cazare + Mic
Dejun

Cameră single

135.00

Cameră dublă

85.00

Servicii incluse: mic dejun.
Facilități copii: (in camera cu 2 adulti):
- un copil cu vârsta până la 12 ani (neîmpliniți) beneficiază de cazare gratuita, fără pat
suplimentar și fără mic dejun; pat suplimentar și mic dejun 66 lei / noapte.
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ORAȘE ÎN ROMÂNIA

HUNEDOARA

ORAȘE ÎN ROMÂNIA

ODORHEIU SECUIESC

JUDEȚUL HARGHITA

SEPTIMIA
RESORT - HOTEL,
WELLNESS & SPA

SEPTIMIA RESORT Hotel, Wellness &
SPA este situat în centrul României, în
estul Transilvaniei, la poalele munților
Harghita, în Odorheiu Secuiesc.
Dotări generale: restaurant, parcare
proprie, acces persoane cu dizabilități,
loc de joacă pentru copii, internet, animalele de companie sunt acceptate
- contra cost, păstrare obiecte de valoare, recepție deschisă nonstop, grădină, terasă, facilități pentru persoane
cu handicap, lift, seif, cameră de bagaje, depozit schiuri, aer condiționat.
Dotări camere: aer condiționat, TV,
minibar, seif, baie cu duș, internet,
uscător de păr, telefon, serviciu de
trezire/ceas deșteptător. Halat și papuci de baie se asigură în camerele
de 4 stele.
Număr total camere: 33 - camere în

corp de clădire de 4 stele (13 camere
cu pat matrimonial, 6 camere cu două
paturi, 6 camere de tip suita-apartament); camere în corp de 3 stele (6
camere cu paturi matrimoniale, 2 camere de tip suita-apartament).
Duble: 25
Apartamente: 8
Complexul dispune și de Camere la
Hostel 2 stele: 2 camere cu 1 pat, 1
cameră cu 2 paturi, 1 cameră cu 3 paturi, 3 camere cu 4 paturi, 1 cameră
cu 6 paturi.
Servicii: room service, spălătorie, serviciu de călcătorie, închirieri biciclete,
fax/copiator.
Servicii masă: Se acordă în unul din
cele două restaurante proprii: restaurantul în hotel de 4 stele cu capacitate
pentru maxim 240 persoane, Station

restaurant & Bowling: capacitate 50
de persoane.
Facilități copii: teren de joacă pentru
copii, bazin de înot cu tobogane pentru copii, înot pentru bebeluși.
Fitness/Wellness/Sport: piscină în
aer liber, piscină acoperită, SPA, bază
tratament -kinetoterapie, salinoterapie, masaje terapeutice, gimnastică
pentru coloana vertebrală, gimnastică
medicală, teren tenis, teren sport mixt,
sală fitness, terenuri de fotbal, volei și
squash, bowling (6 piste), saună, solar,

masaj, tenis de masă, cadă cu hidromasaj, ciubere cu apă sărată, solar,
salon de frumusețe, cursuri de înot,
centru ecvestru.

Oferta individuali 2018
Prețuri recomandate în Euro / noapte / persoană (adult în cameră)
PERIOADA

10 Ian - 15 Iun
18 Sep - 17 Dec
(excepție
sărbători legale)

16 Iun - 17 Sep
21 Dec - 15 Ian 2019
(excepție
sărbători legale)

TIP CAMERĂ

Cazare + Mic
Dejun

Cameră single 3 stele

54.00

Cameră dublă 3 stele

32.50

Apartament 2 persoane 3 stele

45.00

Apartament 3 persoane 3 stele

36.33

Cameră single 4 stele

62.00

Cameră dublă 4 stele

39.00

Apartament 2 persoane 4 stele

51.00

Apartament 3 persoane 4 stele

43.00

Cameră single 3 stele

63.00

Cameră dublă 3 stele

38.00

Apartament 2 persoane 3 stele

51.50

Apartament 3 persoane 3 stele

41.67

Cameră single 4 stele

73.00

Cameră dublă 4 stele

46.00

Apartament 2 persoane 4 stele

59.50

Apartament 3 persoane 4 stele

49.67

Servicii incluse: mic dejun. Parcarea și accesul la internet wireless sunt gratuite. Persoanele cazate în camerele de 4 stele beneficiază și de halat și papuci de baie, produse
cosmetice, surpriză de bun venit, acces la teren de squash, tenis de masă, sală de fitness. Acces centrul Wellnes & SPA 6.60 euro / zi / persoană.
Facilități copii: (în cameră cu 2 adulți):
- un copil cu vârsta până la 6 ani (neîmpliniți) beneficiază de gratuitate la cazare, fără
pat suplimentar;
- un copil cu vârsta cuprinsă între 6 și 14 ani (neîmpliniți) achită 18.70 euro/noapte, cu
mic dejun și pat suplimentar;
- un copil peste 14 ani sau adult suplimentar achită 22 euro/noapte la 3 stele, 25.30
euro/noapte la 4 stele, cu mic dejun și pat suplimentar.
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Apartamente: 10
Apartamente junior: 5
Servicii: comenzi taxi, informații tu-

HOTEL
PARC

Oferta individuali 2018
Prețuri recomandate în Euro / noapte / persoană (adult în cameră)
PERIOADA


Hotel PARC este situat aproape de
centrul Sibiului, într-o zonă de tradiţie pentru posibilităţile de petrecere a
timpului liber și agrement, lângă parcul Sub Arini, în imediată vecinătate a
terenului de tenis, ştrandului în aer liber, a stadionului și a sălii polivalente.
Centrul vechi se află la 1 km de hotel.
Dotări generale: restaurant - 100 locuri, parcare proprie, internet, păstrare
obiecte de valoare, lift, bar, recepție
deschisă non-stop, terasă, seif, cameră de bagaje.

Săli de conferință: una cu capacitatea sălii de 100 locuri, fiind dotată
cu aparatură video și audio de ultimă
generație. Hotelul dispune și de un
salon de evenimente cu o capacitate
de până la 220 de persoane.
Dotări camere: aer condiționat, TV,
minibar, baie cu duș, internet, uscător
de păr, telefon, birou de lucru.
Număr total camere: 69
Single: 6
Duble: 54 - 34 de camere cu 2 paturi și
14 camere cu pat matrimonial

ristice, spălătorie, fax/copiator.
Servicii masă: La restaurantul hotelului - My Story Bistro & Pizzerie vei
descoperi o atmosferă prietenoasă,
preparate româneşti și internaționale
atent pregătite, pizza pe vatră, pe
scurt: locul ideal pentru întâlniri cu
prietenii!

01 Ian - 31 Dec

TIP CAMERĂ

Cazare + Mic
Dejun

Cameră single

46.00

Cameră dublă

29.00

Garsonieră în regim single

58.00

Garsonieră în regim dublă

34.50

Apartament în regim single

69.00

Apartament în regim dublă

40.50

Servicii incluse: mic dejun. Prețurile pot suferi modificări în perioadele cu evenimente speciale.
Facilități copii: (în garsonieră, sau apartament cu 2 adulți, folosindu-se canapeaua extensibilă):
- unul sau 2 copii cu vârsta până la 6 ani (neîmpliniți) beneficiază de gratuitate la cazare
cu mic dejun;
- unul sau 2 copii de la 6 la 14 ani (neîmpliniți) achită fiecare 50% din valoarea unui loc în
spaţiul de cazare, cu mic dejun inclus;
- un copil peste 14 ani sau un adult achită un loc de cazare integral, cu mic dejun inclus.

SIBIU

JUDEȚUL SIBIU

HOTEL BEST
WESTERN
SILVA

Hotelul BEST WESTERN SILVA este
situat într-o zonă pitorească, în parcul
Sub Arini, la doar 10 minute de centrul istoric al Sibiului, la 3 kilometri de
gara CFR și 5 kilometri de aeroportul
Internațional Sibiu.
Dotări generale: restaurant cu 2 saloane: 120 locuri (Salonul Cristal) și
240 de locuri (Salonul Rubin), parcare
proprie, acces persoane cu dizabilități,
internet, păstrare obiecte de valoare,
bar, terasă, lift.
Săli de conferință: 1 - Salonul Rubin

este un spațiu multifuncţional care se
folosește în special pentru banqueting, dineuri, cocktailuri, conferințe,
expoziţii, prezentări, având o capacitate de până la 300 locuri.
Dotări camere: aer condiționat, TV,
minibar, baie cu duș, internet, uscător
de păr, telefon.
Număr total camere: 49 - 34 de camere sunt clasificate la 4 stele, 15
camere sunt clasificate la 3 stele.
Duble: 42 - 21 de camere cu 2 paturi
și 21 de camere cu pat matrimonial.

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

Apartamente: 4 - apartamentul este
compus din living și dormitor.
Garsoniere: 3
Servicii: room service, cameră de bagaje,
serviciu de concierge, spălătorie, călcăto-

rie, lustruire pantofi, fax/copiator.
Servicii masă: Se acordă în restaurantul clasic unde puteţi savura meniuri din bucătăria tradițională românească, dar și din cea internațională.

Oferta individuali 2018
Prețuri recomandate în Lei / noapte / persoană (adult în cameră)
PERIOADA

01 Ian - 31 Dec

TIP CAMERĂ

Cazare + Mic
Dejun

Cameră single

219.00

Cameră dublă

149.50

Garsonieră

167.00

Apartament

178.50

Servicii incluse: mic dejun. Opțional prânz sau cină în sistem fişa cont 71.50 lei / persoană/zi.
Facilități copii: (în cameră dublă cu 2 adulți):
- un copil cu vârsta până la 6 ani (neîmpliniți) beneficiază de gratuitate, fără pat suplimentar; (în garsonieră sau apartament cu 2 adulți):
- 1 sau 2 copii cu vârsta până la 6 ani (neîmpliniți) beneficiază de gratuitate, fără pat suplimentar;
- 1 copil sub 6 ani gratuit + un copil peste 6 ani sau 1 adult achită micul dejun - 45 lei/zi;
2 copii peste 6 ani achită micul dejun 45 lei/zi/copil.
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SIBIU

JUDEȚUL SIBIU

VILA
LEVOSLAV
HOUSE

Vila LEVOSLAV HOUSE este situată în
centrul istoric al Sibiului, lângă Piaţa
mare, Muzeul Bruckenthal, Casa Artelor, sala Thalia, cu o locaţie perfectă
pentru turism și business travel.
Dotări generale: parcare publică, internet - wireless, păstrare obiecte de
valoare, salon pentru micul dejun, fax,
copiator, cameră de bagaje, business
corner, fără lift.
Săli de conferință: 1- cu o capacitate
de 30 locuri, sala de conferințe are în
dotarea ei echipament tehnic precum

TV cu ecran plat, dvd, flipchart, videoproiector, internet wireless.
Dotări camere: aer condiționat, TV cablu, minibar, seif, internet, uscător
de păr, telefon.
Număr total camere: 11
Duble: 4 - 3 camere cu pat matrimonial și o cameră cu 2 paturi.
Apartamente: 7 - cu pat matrimonial.
Servicii: presă locală, informații turistice, wake up calls, transfer de la aeroport, spălătorie, călcătorie, masă la
pachet, asigurare de tichete parcare,

bilete spectacole, concerte, trusă de
prim ajutor, aparat de lustruit pantofi,
plimbare cu limuzină hotelului, intermediere tratamente stomatologice.
Servicii masă: Micul dejun se acordă
în salonul pentru mic dejun.

Fitness/Wellness/Sport: sală fitness.

Oferta individuali 2018
Prețuri recomandate în Euro / noapte / persoană (adult în cameră)
PERIOADA
02 Ian - 01 Apr
01 Noi - 27 Dec

02 Apr - 31 Oct

TIP CAMERĂ

Cazare + Mic
Dejun

Cameră single

56.00

Cameră dublă

34.00

Apartament

37.50

Cameră single

68.00

Cameră dublă

39.50

Apartament

43.00

Servicii incluse: mic dejun.
Facilități copii: (în cameră dublă cu 2 adulți):
- un copil cu vârsta până la 7 ani (neîmpliniți) beneficiază de gratuitate la cazare cu mic
dejun, fără pat suplimentar; pentru copiii cu vârsta peste 7 ani ani se achită 16.5 euro/
noapte pentru pat suplimentar și mic dejun.

SIBIU

JUDEȚUL SIBIU

Oferta individuali 2018
Prețuri recomandate în Lei / noapte / persoană (adult în cameră)
Cazare + Mic Dejun
PERIOADA

HOTEL
APOLLO
HERMANNSTADT

01 Ian
- 15 Apr


Hotel APOLLO HERMANNSTADT este
situat aproape de gara din Sibiu și de
centrul orașului.
Dotări generale: restaurant cu 170
locuri, parcare proprie - gratuită, supravegheată, internet, bar, cramă - 70 locuri,
recepție deschisă nonstop, ziare, terasă,
cameră de bagaje, aer condiționat.
Săli de conferință: 2 - sala „Samuel
von Brukenthal” cu capacitate de 5060 de locuri și sala „Gheorghe Lazăr”
cu 25-30 de locuri, dotate cu: flipchart,
videoproiector, ecran de proiecție, aer
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condiționat.
Dotări camere: TV, minibar, baie cu
duș, internet, uscător de păr, telefon,
canale prin cablu.
Număr total camere: 71 - camere
single, duble cu două paturi și matrimoniale.
Servicii: room service, spălătorie,
mic dejun în cameră, serviciu de călcătorie.
Servicii masă: Se acordă în restaurantul propriu cu specific local și
internațional.

16 Apr
- 31 Dec

TIP CAMERĂ

Sejur 1-2 Sejur minim
NOPȚI
3 NOPȚI

Cameră single

160.00

148.00

Cameră dublă

108.50

103.00

Cameră single matrimonială pentru 2
persoane

103.00

97.00

Cameră dublă în regim single

189.00

177.00

Apartament

166.00

160.50

Cameră single

194.00

171.00

Cameră dublă

131.50

118.00

Cameră single matrimonială pentru 2
persoane

123.50

112.00

Cameră dublă în regim single

229.00

206.00

Apartament

195.00

172.00

Servicii incluse: mic dejun.
Facilități copii: (în cameră dublă cu 2 adulți):
- un copil cu vârsta până la 5 ani (neîmpliniți) beneficiază de gratuitate la cazare;
- un copil cu vârsta cuprinsă între 5 și 12 ani (neîmpliniți) achită 20% din tariful camerei
și 50% din tariful de mic dejun cu pat suplimentar asigurat;
- un copil cu vârsta peste 12 ani achită 35 % din tariful camerei și 100% din tariful de mic
dejun cu pat suplimentar asigurat.

JUDEȚUL SIBIU

PENSIUNEA
RUBIN
Oferta individuali 2018


Pensiunea RUBIN se află la ieșirea din
Sibiu în direcţia staţiunii Păltiniş, între
Parcul Sub Arini și Pădurea Dumbrava.
Dotări generale: restaurant, parcare
proprie, internet - wireless, terasă,
recepție deschisă non stop.
Săli de conferință: 1 - sala de
conferință are o capacitate de 40 de
locuri în aranjament teatru și dispune
de spațiu de servire coffee break, acces gratuit la internet, flipchart, videoproiector și aer condiționat.
Dotări camere: aer condiționat, TV,

minibar, baie cu duș, internet - wireless, telefon, birou de lucru.
Număr total camere: 13 - dispuse la
etaj și mansardă.
Single: 2
Duble: 8 - 4 camere cu pat matrimonial, 4 camere cu 2 paturi.
Garsoniere: 3
Servicii: Telefon / fax, apel de trezire
la cerere, comenzi taxi, PC pentru email și internet.
Servicii masă: Se asigură în restaurantul propriu.

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

01 Mar - 31 Dec

Cazare + Mic
Dejun

TIP CAMERĂ
Cameră single

127

Cameră dublă în regim single

150

Cameră dublă

92

Garsonieră regim dublă

121

Servicii incluse: mic dejun. Prețurile nu sunt valabile în perioadele cu evenimente speciale.
Facilități copii: (în cameră cu 2 adulți):
- un copil cu vârsta până la 12 ani (neîmpliniți) beneficiază de cazare gratuită, fără pat
suplimentar.
*În garsoniere se pot caza 2 copii cu vârsta până la 18 ani împreună cu 2 adulți, fără
cost suplimentar.

SIGHIȘOARA

JUDEȚUL MUREȘ

Servicii masă: În restaurantul hotelului se pot servi cele mai variate creaţii

culinare. Separeul restaurant oferă o
atmosferă ideală pentru întâlniri de
afaceri sau pentru evenimente organizate în grup restrâns. Hotelul Sighişoara dispune de o cramă la subsol
unde oaspeții hotelului pot degusta
cele mai nobile vinuri româneşti.
Fitness/Wellness/Sport: SPA - cu saună, jacuzzi, servicii de kinetoterapie,
salon de masaj, sală fitness.

Oferta individuali 2018
Prețuri recomandate în Euro / noapte / persoană (adult în cameră)

HOTEL
SIGHISOARA

Hotelul SIGHIŞOARA este situat în plin
centru istoric.
Dotări generale: restaurant - 40 de
locuri, internet, animalele de companie acceptate, păstrare obiecte de
valoare, cramă, terasă.
Săli de conferință: 1 - sala de
conferințe are o capacitate de 40 de
locuri în aranjament teatru și dispune de lumină naturală, videoproiector,
ecran, flipchart, sonorizare, acces internet. Un element unic îl reprezintă
fundalul: o gravură din anul 1575 care

a fost restaurată și conservată.
Dotări camere: TV, minibar, baie cu
duș, internet, telefon.
Număr total camere: 32
Duble: 29 - 17 camere cu 2 paturi și
12 camere cu pat matrimonial; 2 camere au și sofa extensibilă pentru 2
persoane.
Apartamente: 3 - tip suita, cu sofa
extensibilă pentru 2 persoane.
Servicii: room service, serviciu de
concierge, spălătorie, călcătorie, serviciu de transfer, închiriere mașini.

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

PERIOADA
01 Ian - 30 Apr
01 Oct - 31 Dec

01 Mai - 30 Sep

TIP CAMERĂ

Cazare + Mic
Dejun

Cameră single

44.00

Cameră dublă

24.50

Apartament

43.50

Cameră single

55.00

Cameră dublă

29.50

Apartament

49.50

Servicii incluse: mic dejun. Tarifele nu sunt valabile în perioada Festivalului de Blues
(martie), de Artă Medievală, Halloween, Crăciun, Revelion.
Facilități copii: (în cameră dublă cu 2 adulți):
- copiii cu vârsta sub 4 ani beneficiază de gratuitate la cazare cu mic dejun, fără pat
suplimentar; pentru copiii de la 4 la 12 ani se achită 4,50 euro / noapte pentru pat suplimentar și mic dejun;
- pentru copiii cu vârsta peste 12 ani se achită 9 euro / noapte pentru pat suplimentar și
mic dejun, hotelul dispune și de duble cu sofa extensibilă, ce acceptă până la 4 persoane
- 2 adulți și 2 copii.
Preţul apartamentului este valabil pentru grad de ocupare până la 2 adulți și 2 copii.
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ORAȘE ÎN ROMÂNIA

SIGHIȘOARA

JUDEȚUL MUREȘ

HOTEL
CENTRAL
PARK

Oferta individuali 2018
Prețuri recomandate în Euro / noapte / persoană (adult în cameră)



PERIOADA
Hotelul CENTRAL PARK este situat
central, la 2 minute de mers pe jos de
cetatea medievală.
Dotări generale: restaurant, parcare
proprie, acces persoane cu dizabilități,
internet, păstrare obiecte de valoare,
grădină de vară, cafenea.
Săli de conferință: 1 - 100 locuri cu
videoproiector, sistem audio.
Dotări camere: TV, minibar, baie cu
cadă - sau duș, internet, uscător de
păr.

Număr total camere: 33
Single: 1
Duble: 29 - din care 15 duble matrimoniale și 14 duble twin.
Apartamente: 2
Servicii: room service, recepție deschisă nonstop, spălătorie, curățătorie
chimică, serviciu de călcătorie, lustruire pantofi, fax / copiator.
Servicii masă: restaurantul vă aşteaptă cu preparate culinare tradiţionale sau internaționale.

01 Ian - 31 Dec

TIP CAMERĂ

Cazare + Mic
Dejun

Cameră single

58.00

Cameră dublă

34.00

Cameră triplă

30.00

Apartament / Suită deluxe

53.50

Servicii incluse: mic dejun. Prețurile nu sunt valabile în perioada sărbătorilor și festivalurilor.
Facilități copii: (în cameră dublă cu 2 adulți):
- un copil cu vârsta până la 6 ani (neîmpliniți) beneficiază de gratuitate, fără pat suplimentar;
- un copil cu vârsta cuprinsă între 6 și 16 ani (neîmpliniți) achită 11 euro / noapte, cu
pat suplimentar.
În Suita deluxe se acceptă cazarea a 2 copii până la 16 ani fără costuri suplimentare.

SIGHIȘOARA

JUDEȚUL MUREȘ
RECOMANDAT

pentru evenimente

HOTEL
DOUBLETREE BY
HILTON
SIGHIŞOARA

DOUBLETREE BY HILTON HOTEL
SIGHIŞOARA - CAVALER se află la
doar 200 de metri de centrul istoric
al orașului și 500 de metri de Cetatea
Medievală Sighişoara (cetate înscrisă
în patrimoniul mondial UNESCO).
Dotări generale: restaurant, parcare
proprie - exterioară și interioară gratuită și supravegheată, acces persoane
cu dizabilități, loc de joacă pentru copii, internet, păstrare obiecte de valoare, bar, terasă de mari dimensiuni,
recepție deschisă nonstop, ziare, lift,

30

cameră de bagaje, centru de business,
aer condiționat.
Săli de conferință: 2 - Sala Arthur
(modulară, cu posibilitate de compartimentare în 3 săli), sala Picasso.
Sălile au o capacitate totală de 325
locuri. Facilitățile sălilor de conferințe:
flipchart, ecran de proiecție, materiale
consumabile servicii de secretariat:
Xerox, imprimantă, fax, scaner, acces
internet de mare viteză, conexiune wireless TV & DVD player, echipamente
audio-video (videoproiector, sonoriza-

re, microfoane wireless), climatizare,
lumină naturală, spațiu separat pentru
Coffee Break.
Dotări camere: aer condiționat, TV,
minibar, seif, baie cu cadă, baie cu
duș, internet - wireless gratuit, uscător
de păr, halat și papuci de baie, articole
de toaletă gratuite, telefon, birou de
lucru, aparat de preparare cafea.
Număr total camere: 74 - single, du-

ble, studio, apartament.
Servicii: Serviciu de trezire, room service, serviciu de spălătorie, serviciu
de călcătorie, asistentă la transportul
bagajelor, aparat de lustruit pantofi,
servicii de fax, imprimare, curierat,
transfer de la/la aeroport, bancomat,
serviciu de concierge.
Servicii masă: Luxul și rafinamentul
restaurantului Don Quijote se îmbină
cu savoarea bucatelor alese din bucătăria tradițională sau internațională,
încununate de o servire de înaltă
clasă.
Fitness/Wellness/Sport: piscină acoperită, SPA, sală fitness, saună.

Oferta individuali 2018
Prețuri recomandate în Euro / noapte / persoană (adult în cameră)
PERIOADA

TIP CAMERĂ

Cazare + Mic
Dejun

01 Ian - 31 Dec

Cameră single standard
Cameră dublă standard
Cameră dublă cu vedere la cetate
Duplex în regim dublă
Duplex cu vedere la cetate în regim dublă
King duplex suite în regim dublă

68.00
39.50
41.00
42.00
43.00
44.50

Servicii incluse: mic dejun, acces piscină acoperită, centru SPA, fitness, terasă de vară.
Prețurile nu sunt valabile în perioada sărbătorilor și festivalurilor.
Facilități copii: (în cameră dublă cu 2 adulți):
- un copil cu vârsta până la 7 ani (neîmpliniți) beneficiază de gratuitate, fără pat suplimentar;
- un copil cu vârsta peste 6 ani achită 17 euro / noapte pentru pat suplimentar.

JUDEȚUL MUREȘ
Fitness/Wellness/Sport: teren tenis
- acoperit sau în aer liber, sală fitness
- peste 15 aparate, sală de masaj, sa-

ună uscată (gratuit: 30 minute / zi).
Aceste facilități se află în cadrul bazei
sportive Forza, situată lângă hotel.

Oferta individuali 2018
Prețuri recomandate în Euro / noapte / persoană (adult în cameră)
PERIOADA

01 Ian - 31 Dec

HOTEL
ARENA


Hotelul ARENA este situat la 1,5 km
de centrul orașului, în zona bazelor
sportive (vis-a-vis de noul patinoar și
sala Polivalentă).
Dotări generale: restaurant - 80 locuri, parcare proprie - păzită (35 locuri), acces persoane cu dizabilități,
internet - wireless, păstrare obiecte
de valoare, business corner, bar de
zi, terasă, cameră de bagaje, aer
condiționat.
Săli de conferință: O sală situată la
parterul hotelului, cu o capacitate de
70-75 locuri în aranjament teatru, 72
mp, cu sonorizare, video proiector,
creion laser, internet wireless, ecran
electric pentru prezentări.
Dotări camere: aer condiționat - cu
reglare individuală, TV, minibar, seif,
baie cu duș, internet, uscător de păr,
telefon, acces cu card, halat de baie.

Hotelul dispune și de camere de 3 stele cu suprafața mai mică însă dotări
similare cu ale camerelor de 4 stele.
Număr total camere: 32
Duble: 30 - 25 de camere cu pat matrimonial, 5 camere cu 2 paturi.
Apartamente: 2 - compuse din living
cu sofa și dormitor cu pat matrimonial.
Servicii: secretariat pentru clienții
hotelului, depozitarea și păstrarea
temporară a bagajelor, comenzi
taximetrie, transportul bagajelor
la intrarea și ieșirea clienţilor din
hotel, spălătorie, serviciu de călcătorie, lustruire pantofi, fax/copiator,
serviciu de concierge, serviciu de
trezire.
Servicii masă: Bistro-ul Hotelului Arena vă aşteaptă zilnic între orele 11:00
- 23:00 cu specialități unice în oraș.

TIP CAMERĂ

Cazare + Mic Dejun

Cameră single 3 stele

36.00

Cameră dublă 3 stele

23.00

Cameră triplă 3 stele

20.00

Cameră single 4 stele

43.00

Cameră dublă 4 stele

26.50

Apartament 4 stele

35.50

Servicii incluse: mic dejun, acces la saună și sală de fitness.
Facilități copii: (în cameră cu 2 adulți):
- un copil cu vârsta până la 7 ani (neîmpliniți) beneficiază de gratuitate la cazare și mic
dejun, fără pat suplimentar;
- un copil cu vârsta cuprinsă între 7 și 14 ani (neîmpliniții) achită micul dejun 5 euro/
noapte, fără pat suplimentar, sau 11.50 euro/noapte, cu pat suplimentar;
- un copil cu vârsta peste 14 ani achită obligatoriu pat suplimentar 11.50 euro/noapte;
Se acceptă cazarea a 2 copii cu vârsta până la 14 ani (neîmpliniți) în cameră dublă cu 2
adulți, achitându-se pat suplimentar pentru unul din aceştia indiferent de vârsta.

Oferta specială de weekend
Prețuri recomandate în Lei / noapte / persoană (adult în cameră)
PERIOADA

TIP CAMERĂ

Cazare + Mic Dejun
SEJUR MINIM 2 NOPȚI

01 Ian - 31 Dec
Vineri - Duminică

Cameră single 3 sau 4 stele

155.25

Cameră dublă 3 sau 4 stele

89.13

Servicii incluse: cazare cu mic dejun. Acces gratuit la saună și sală de fitness.
Facilități copii: (în cameră cu 2 adulți):
- un copil cu vârsta până la 7 ani (neîmpliniți) beneficiază de gratuitate la cazare și mic
dejun, fără pat suplimentar;
- un copil cu vârsta cuprinsă între 7 și 14 ani (neîmpliniții) achită micul dejun 23 lei /
noapte, fără pat suplimentar, sau 54 lei / noapte, cu pat suplimentar;
- un copil cu vârsta peste 14 ani achită obligatoriu pat suplimentar 54 lei/noapte; Se acceptă cazarea a 2 copii cu vârsta până la 14 ani (neîmpliniți) în Cameră dublă cu 2 adulți,
achitându-se pat suplimentar pentru unul din aceştia indiferent de vârstă.

TÂRGU MUREȘ

JUDEȚUL MUREȘ
RECOMANDAT

pentru evenimente

HOTEL
PRIVO

Hotel PRIVO este amplasat într-o zonă
retrasă și liniştită, aproape de centrul
orașului Târgu Mureș.
Dotări generale: restaurant - 180 de
locuri, parcare proprie, acces persoane cu dizabilități, internet - wireless,
păstrare obiecte de valoare, recepție
deschisă non stop, lobby bar, terasă,
grădină de vară, cramă.

Săli de conferință: 3 - Sala Connect cu
o capacitate de 200 de locuri în aranjament teatru, sala Traffic cu o capacitate de 60 de locuri în aranjament teatru,
sala Boardroom cu o capacitate de 14
locuri în aranjament consiliu. Dotări: acces internet wireless, aer condiționat,
videoproiector, sonorizare.
Dotări camere: aer condiționat, TV,

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

minibar, seif, baie cu duș, internet wireless, uscător de păr, telefon.
Număr total camere: 40
Duble: 38 - 33 camere standard, 5 camere exclusive.
Apartamente: 2
Servicii: room service, serviciu de
concierge, Business Center, spălă-

torie, serviciu de călcătorie, transfer
aeroport.
Servicii masă: Se acordă în restaurantul Privo, cu specific internațional.
Fitness/Wellness/Sport: saună cu
infraroşu, saună finlandeză, jacuzzi,
fitness (bandă de alergare, bicicletă),
masaj.

Oferta specială de weekend 2018
Prețuri recomandate în Euro / noapte / persoană (adult în cameră)
Cazare + Mic
PERIOADA
TIP CAMERĂ
Dejun
01 Ian - 24 Dec
Cameră single standard
56.00
Vineri – Duminică
Cameră dublă standard
33.50
Sejur minim 2 nopţi
Servicii incluse: mic dejun, acces gratuit la jacuzzi, saune, fitness. 5% reducere la restaurant à-la-carte.
Facilități copii: (în cameră cu 2 adulți):
- un copil cu vârsta până la 3 ani (neîmpliniți) beneficiază de gratuitate la cazare și mic
dejun, fără pat suplimentar;
- un copil cu vârsta cuprinsă între 3 și 8 ani (neîmpliniți) achită 3.30 euro / noapte pentru
mic dejun și opțional 11 euro / noapte pentru pat suplimentar;
- un copil 8-14 ani (neîmpliniți) achită 6.60 euro / noapte pentru mic dejun și opțional 11
euro / noapte pentru pat suplimentar;
- un copil peste 14 ani sau al treilea adult achită 27.50 euro/noapte cu pat suplimentar și mic dejun.
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Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)
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ORAȘE ÎN ROMÂNIA

DROBETA TURNU SEVERIN

O LT E N I A

JUDEȚUL MEHEDINŢI

dernizate de 3 stele (8 camere cu pat
matrimonial, 25 camere cu 2 paturi)
și 150 camere de 2 stele (3 camere
cu pat matrimonial, 147 camere cu
2 paturi).
Triple: 3 - de 2 stele.
Servicii: spălătorie, curățătorie, rezervări croaziere pe Dunăre, informații

turistice.
Servicii masă: Se acordă în restaurantele proprii. Hotelul dispune de
următoarele spaţii de servire a mesei:
- restaurant mezanin cu 300 locuri;
- restaurant cu 150 locuri;
- Salon mic dejun;
- Grădină de vară.

Oferta individuali 2018

HOTEL
TRAIAN

Hotelul TRAIAN este situat în partea
centrală a municipiului Drobeta Turnu
Severin la intersecţia străzilor Smirdan cu B-dul. Tudor Vladimirescu.
Dotări generale: restaurant - 150 de
locuri, sală de evenimente la mezanin - 300 locuri, salon de mic dejun,
grădină de vară, parcare proprie, acces persoane cu dizabilități, internet,
animalele de companie acceptate, lift.

Săli de conferință: Una cu o capacitate de 100 de locuri în aranjament teatru, dotată cu videoproiector, flipchart
și ecran de proiecție.
Dotări camere: TV, minibar, seif, baie
cu cadă, baie cu duș, internet - în camerele de 3 stele, telefon, uscător de
păr.
Număr total camere: 186
Duble: 183 - din care 33 camere mo-

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

01 Ian - 31 Dec

TIP CAMERĂ

Cazare + Mic Dejun

Cameră single 2 stele

89.00

Cameră dublă 2 stele

61.50

Cameră single 2 stele modernizată

112.00

Cameră dublă 2 stele modernizată

76.00

Servicii incluse: mic dejun.
Facilități copii: (în cameră cu 2 adulți):
- copiii până la 2 ani au reducere 100% la cazare și mic dejun, fără pat suplimentar;
- copiii de la 2 la 7 ani beneficiază de cazare gratuită fără pat suplimentar și achită 50%
din micul dejun, iar dacă solicită pat suplimentar achită 50% din tariful de cazare cu mic
dejun pentru un adult;
- copiii între 7 – 14 ani achită 50% din tariful de cazare a unui adult în cazul solicitării de
pat suplimentar și 100% micul dejun;
- copiii cu vârsta peste 14 ani și persoanele adulte cazate cu pat suplimentar plătesc
50% din valoarea unui loc de cazare și întregul tarif de mic dejun.

TÂRGU JIU

JUDEȚUL GORJ

Dotări camere: aer condiționat, TV, minibar,
seif, baie cu duș, internet, uscător de păr,
telefon, oglindă specială pentru bărbierit,
bideu.
Număr total camere: 30

HOTEL
ANNA

Oferta individuali 2018
Prețuri recomandate în Lei / noapte / persoană (adult în cameră)
PERIOADA


Hotelul este situat în centrul orașului Târgu
Jiu, în imediata apropiere a principalelor
atracții turistice sau economico-sociale ale
orașului, în vecinătate a unui parc.
Dotări generale: restaurant, parcare proprie
- păzită, supravegheată video, acces persoane cu dizabilități, internet, păstrare obiecte
de valoare, bar, cafenea, recepție deschisă
non-stop, terasă, facilități pentru persoane

34

cu handicap, seif, cameră de bagaje, aer
condiționat.
Săli de conferință: 2 - Sala Executive (capacitate 50 persoane, dotată cu videoproiector,
ecran, flipchart, sistem audio-video) și sala
Privilege (capacitate 30 persoane, dotată
cu videoproiector, ecran, flipchart, sistem
audio-video).

Duble: 26 - din care 14 camere cu 2 paturi și
12 camere matrimoniale.
Apartamente: 2
Garsoniere: 2
Servicii: spălătorie-uscătorie, room
service, apel de trezire, comandă taxi,
folosire gratuită umbrele de ploaie, mic
dejun în cameră, serviciu de călcătorie,
lustruire pantofi, materiale de informare turistică.
Servicii masă: se acordă în restaurantul propriu, cu bucătarie tradițională și
europeană.

01 Ian - 31 Dec

TIP CAMERĂ

Cazare + Mic Dejun

Cameră single standard

220.00

Cameră dublă standard

117.50

Cameră triplă

88.33

Cameră single superior

260.00

Cameră dublă superior

137.50

Apartament

245.00

Servicii incluse: mic dejun.
Facilități copii: (în cameră cu 2 adulți):
- un copil cu vârsta mai mică de 12 ani (neîmpliniți), beneficiază de gratuitate la cazare,
fără pat suplimentar.

BUCUREȘTI

(BUCHAREST)

RECOMANDAT

pentru evenimente

HOTEL
AMBASADOR

Hotelul AMBASADOR este situat ultracentral, la 300 de metri de Ateneul
Român și de Muzeul Naţional de Artă
din România și la numai 30 minute
de aeroportul Internațional „Henri
Coanda” și 15 minute de Gara de
Nord. Staţiile de metrou Universitate
și Piaţa Romană sunt la o distanța de
450 m de hotel.
Dotări generale: restaurant - 60 locuri, terasă descoperită de la etajul
1 - anexă a restaurantului, parcare
proprie - contra cost, acces persoane cu dizabilități, internet, păstrare
obiecte de valoare, recepție deschisă
nonstop, bar, lift, cameră de bagaje,
aer condiționat, fier și masă de călcat
oferite gratuit la cerere.
Săli de conferință: 1 - sala de
conferințe Panoramic are o capaci-

tate maximă în format teatru de 100
persoane, este modulară, putând fi împărţită în 2 săli de dimensiuni diferite:
o sală cu o capacitate de 70 persoane în format teatru iar cea de-a două
sală cu o capacitate de 30 persoane
în același aranjament.
Dotări camere: aer condiționat, TV,
minibar, baie cu duș, internet - wireless
și prin cablu, uscător de păr, telefon.
Cea mai mare parte a camerelor oferă o privire panoramică a centrului
orașului.
Număr total camere: 99
Single: 60 - 24 single standard (cu
pat single - lăţime 90 cm) și 36 single
superior (cu pat matrimonial - lăţime
140 cm).
Duble: 31 - 13 duble cu 2 paturi (lăţime
90 cm) și 18 duble cu pat matrimonial

(lăţime 160 cm).
Apartamente junior: 8 - cu pat matrimonial (lăţime 160 cm) și canapea
extensibilă.
Servicii: fax și copiere, coafură – frizerie, salon de înfrumuseţare, spălătorie, călcătorie, room service, punct
acces internet, transfer aeroport,
serviciu de concierge, hărți turistice

promoţionale, birou de schimb valutar,
serviciu de trezire la ora solicitată.
Servicii masă: Se acordă în restaurantul Ambasador, cu o capacitate de
70 locuri situat la etajul I, unde sunteţi invitați să serviţi o diversitate de
preparate din bucătăria românească
și internațională, vinuri de vinotecă și
băuturi fine.

Oferta individuali 2018
Prețuri recomandate în Euro / noapte / persoană (adult în cameră)
Cazare + Mic
PERIOADA
TIP CAMERĂ
Dejun
Cameră single standard
54.00
Luni
- Joi
01 Ian - 28 Feb
01 Iul - 31 Aug
01 Dec - 31 Dec
Vineri
- Duminică

Luni
- Joi
01 Mar - 30 Iun
01 Sep - 30 Noi
Vineri
- Duminică

Cameră single superior

57.00

Cameră dublă

32.00

Junior suite

47.50

Cameră single standard

53.00

Cameră single superior

56.00

Cameră dublă

31.50

Junior suite

47.00

Cameră single standard

65.00

Cameră single superior

69.00

Cameră dublă

38.00

Junior suite

49.50

Cameră single standard

64.00

Cameră single superior

68.00

Cameră dublă

37.50

Junior suite

48.50

Servicii incluse: mic dejun.
Opțional: Supliment demipensiune 12.10 euro / persoană / zi, sau pensiune completă
24.20 euro / persoană / zi.
Facilități copii: (în cameră dublă cu 2 adulți):
- un copil cu vârsta până la 14 ani (neîmpliniți) beneficiază de gratuitate la cazare cu mic
dejun, fără pat suplimentar;
- un copil cu vârsta până la 14 ani (neîmpliniți) achită 17 euro / noapte, cu pat suplimentar și mic dejun;
- un copil cu vârsta peste 14 ani (sau al treilea adult) achită 28 euro / noapte, cu pat
suplimentar și mic dejun.
Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)
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BUCUREȘTI

(BUCHAREST)

ternet, uscător de păr, telefon, halat de baie,
papuci de casă, birou.
Număr total camere: 58
Single: 3
Duble: 52 - 15 camere cu 2 paturi și 37 camere cu pat matrimonial
Apartamente: 3 - apartamentul este compus

HOTEL
CLASS

Oferta individuali 2018
Prețuri recomandate în Euro / noapte / persoană (adult în cameră)
PERIOADA


Hotelul CLASS este situat în apropierea lacului Băneasa, la doar 10 minute de aeroportul
Otopeni, la 5 minute de centrul expoziţional
ROMEXPO.
Dotări generale: restaurant - 150 locuri, parcare proprie - monitorizată, acces persoane
cu dizabilități, internet, păstrare obiecte de
valoare, lounge bar, cameră de bagaje, terasă, grădină interioară.

Săli de conferință: 4 - sala Atlas (130 de metri
pătraţi), sala Meteora (70 de metri pătraţi),
sala Olimpia (suprafața 30 de metri pătraţi),
sala Athena (suprafața 28 de metri pătraţi).
Sălile dispun de aer condiționat, flipchart, markere, proiector, pointer laser, conexiune internet wireless, separeu pentru pauză de cafea.
Dotări camere: aer condiționat - cu control
individual, TV, minibar, seif, baie cu duș, in-

din living și dormitor.
Servicii: room service, spălătorie, călcătorie, servicii de concierge și secretariat
(tehnoredactare, fotocopiere și transmitere
de documente), primirea / transmiterea corespondenţei, informații turistice, serviciu de
trezire, transfer la / de la aeroport.
Servicii masă: restaurantul Hotelului CLASS
vă oferă un meniu diversificat și sănătos, cu
specific internațional.
Fitness/Wellness/Sport: piscină acoperită,
sală fitness, saună, jacuzzi, sală de masaj,
teren de squash.

01 Ian - 31 Dec

TIP CAMERĂ

Cazare + Mic Dejun

Cameră single

59.00

Cameră dublă

35.00

Apartament

46.50

Servicii incluse: mic dejun, acces la Leisure club.
Facilități copii: (în cameră cu 2 adulți):
- un copil sub 6 ani beneficiază de gratuitate;
- un copil între 6-14 ani plăteşte 8.96 euro / noapte pentru micul dejun inclus;
- un copil între 14-18 ani plăteşte 11.2 euro / noapte pentru micul dejun inclus; taxă pat
suplimentar 11.2 euro / noapte.
Camerele family au pat suplimentar de 1 persoană inclus și mic dejun inclus. Tariful
pentru acest tip de cameră este de 81 euro / noapte.

BUCUREȘTI

(BUCHAREST)

EURO
HOTELS
ARCUL
DE TRIUMF

EURO HOTELS ARCUL DE TRIUMF
este situat central, la 400 de metri de
Arcul de Triumf, la cca 10 minute de
Pavilionul Expoziţional RomExpo, cca
30 minute de aeroportul Internațional
Henri Coanda (fost Otopeni) și cca 10
minute de centrul orașului.
Dotări generale: restaurant - cu o
capacitate maximă de 80 locuri, separabil în sală de conferință de 40
locuri și sală restaurant 40 locuri,
parcare proprie, internet, păstrare
obiecte de valoare, bar, recepție
deschisă nonstop, terasă, lift, aer
condiționat.
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Săli de conferință: - sala este o
prelungire a restaurantului separată
prin uşi glisante și are o capacitate
de maxim 40 de persoane cu acces
privat la terasă, cu posibilitatea organizării pauze de cafea pe terasă
dacă timpul o permite. Aranjamentele posibile sunt: teatru – pentru 40
de persoane, u-shape – pentru 20 de
persoane. Dotări: videoproiector –
2000 lumeni, suport flipchart, coli,
markere, acces gratuit wireless în
sală de conferință și în toate spaţiile
adiacente.
Dotări camere: aer condiționat, TV,

minibar, baie cu duș, internet, uscător de păr, telefon.
Număr total camere: 60
Duble: 52 - cu 2 paturi sau cu pat
matrimonial.
Studiouri: 8 - cu pat matrimonial și
canapea neextensibilă.

Servicii: room service, serviciu de
trezire, comenzi taxi, transfer de la/
la aeroport, mic dejun în cameră, închirieri auto.
Servicii masă: se acordă în restaurantul propriu.

Oferta individuali 2018
Prețuri recomandate în Euro/noapte/persoană (adult în cameră)
PERIOADA
01 Ian - 31 Dec

TIP CAMERĂ

Cazare + Mic Dejun

Cameră single

47.00

Cameră dublă

29.50

Servicii incluse: mic dejun.
Facilități copii (în cameră cu 2 adulți):
- 1 copil cu vârsta până la 7 ani (neîmpliniți) beneficiază de gratuitate la cazare, fără
pat suplimentar.
Hotelul nu dispune de paturi suplimentare.

(BUCHAREST)

HOTEL
CITADELLA


Dotări camere: aer condiționat, TV,
minibar, baie cu duș, internet, telefon.
Număr total camere: 36 - single, duble cu pat matrimonial și duble cu 2
paturi.
Servicii: spălătorie, serviciu de călcătorie, birou de turism, fax/copiator,
asistenţă turistică.
Servicii masă: Micul dejun se asigură în salonul special amenajat.
Oferta individuali 2018

Hotelul CITADELLA este situat în estul Bucureştiului, în zona comercială
Bucur-Obor, la 3.8 km de Piața Universităţii.
Dotări generale: parcare proprie,
internet, păstrare obiecte de valoare,
salon pentru servirea micului dejun,
terasă, recepție deschisă nonstop,
lift, seif, cameră de bagaje, aer

condiționat, zonă pentru fumători.
Săli de conferință: 1 - sală de
conferință oferă o capacitate de
până la 55 de persoane în aranjament teatru cu o suprafața utilă de
72 mp. Din dotările acesteia: videoproiector, ecran de proiecție, laptop,
TV, aer condiționat, access la internet.

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

Prețuri recomandate în Lei / noapte / persoană (adult în cameră)
PERIOADA
01 Feb - 31 Dec

TIP CAMERĂ

Cazare + Mic Dejun

Camera single

194.00

Camera dubla

112.00

Servicii incluse: mic dejun.
Facilități copii (în cameră cu 2 adulți):
- Un copil cu vârsta mai mică de 6 ani (neîmpliniți), beneficiază de gratuitate la cazare,
fără pat suplimentar.
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HOTEL
MOLDOVA

Hotel MOLDOVA este amplasat în
centrul civic și istoric al orașului Iaşi.
În imediata vecinătate a sa se află
Biserica „Sf. Nicolae Domnesc „, Palatul Culturii, Casa Dosoftei (sec. XV),
Biserica Trei Ierarhi, Catedrala Metropolitana, Teatrul Național.
Dotări generale: restaurant - 200
de locuri, salon de mic dejun - 60 de
locuri, cafe-bar - 60 de locuri, terasă 100 de locuri, parcare proprie, acces

persoane cu dizabilități, internet, animalele de companie acceptate, păstrare obiecte de valoare, lift, cameră
de bagaje, aer condiționat.
Săli de conferință: 3 - sala Moldova –
200 locuri; sala Bucovina (Mezanin) –
60 locuri; sala etaj XII - 25 locuri. Sălile
sunt dotate cu: videoproiector, laptop,
flipchart, ecran și acces internet.
Dotări camere: aer condiționat, TV,
minibar, baie cu duș - sau cadă, inter-

net, uscător de păr, telefon.
Număr total camere: 142
Duble: 137 - 63 camere duble cu
două paturi și 74 camere cu pat matrimonial.
Apartamente: 5 - 2 apartamente modernizate și 3 apartamente de lux.
Servicii: serviciu de trezire, informații

turistice, spălătorie, serviciu de călcătorie, birou de turism, fax/copiator.
Servicii masă: se acordă în restaurantul propriu.
Fitness/Wellness/Sport:
piscină
acoperită, sală fitness, saună, aerobic, cardio, masaj în cadrul Club
World Class.

Oferta individuali 2018
Prețuri recomandate în Lei / noapte / persoană (adult în cameră)
PERIOADA

01 Ian - 28 Feb
01 Dec - 31 Dec

TIP CAMERĂ

Cazare + Mic Dejun

Cameră single

177.00

Cameră dublă

118.50

Apartament modernizat

157.50

Apartament de lux

192.00

Cameră single

194.00

Cameră dublă

126.00

Apartament modernizat

157.50

Apartament de lux

192.00

01 Mar - 30 Nov

Servicii incluse: mic dejun. Prețurile nu sunt valabile în perioada 4-14 octombrie 2018.
Facilități copii (în cameră cu 2 adulți):
- Copiii până la 2 ani au reducere 100% la cazare și mic dejun, fără pat suplimentar;
- Copiii de la 2 la 7 ani beneficiază de cazare gratuită fără pat suplimentar și achită 50%
din micul dejun, iar dacă solicită pat suplimentar achită 50% din tariful de cazare cu
mic dejun pentru un adult;
- Copiii între 7 – 14 ani achită 50% din tariful de cazare a unui adult în cazul solicitării de
pat suplimentar și 100% micul dejun;
- Copiii cu vârsta peste 14 ani și persoanele adulte cazate cu pat suplimentar într-o
Cameră dublă/apartament plătesc 50% din valoarea unui loc de cazare și întregul tarif
de mic dejun.
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RECOMANDAT

pentru evenimente

UNIREA
HOTEL & SPA

Amplasat în centrul istoric al Iaşiului,
în Piața Unirii, UNIREA Hotel & SPA
este ușor accesibil.
Dotări generale: restaurant -2: restaurant Panoramic - situat la etajul 13,
a la carte; restaurant Unirea - situat
la parter, pentru servirea micului dejun, parcare proprie - păzită, gratuită,
200 de locuri, acces persoane cu

dizabilități, internet, păstrare obiecte
de valoare.
Săli de conferință: 9 - Centru de
Conferințe cu 9 săli multifuncţionale,
dotate modern, cu o suprafața totală
de 800 mp și o capacitate de până la
300 de locuri.
Dotări camere: aer condiționat, TV
- cablu, minibar, seif, baie cu cadă,

Oferta individuali 2018
Prețuri recomandate în Lei / noapte / persoană (adult în cameră)
PERIOADA

01 Ian - 31 Mar
01 Iul - 31 Aug
01 Dec - 31 Dec

01 Apr - 30 Iun
01 Sep - 30 Nov

TIP CAMERĂ

Cazare + Mic Dejun

Cameră single standard

236.00

Cameră dublă standard
în regim single

246.00

Cameră dublă standard

145.00

Apartament în regim
single

364.00

Apartament în regim
dublă

198.00

Cameră dublă superioară
în regim single

269.00

Cameră dublă superioară

156.50

Cameră single standard

241.00

Cameră dublă standard
în regim single

255.00

Cameră dublă standard

150.50

Apartament în regim
single

380.00

Apartament în regim
dublă

203.00

Cameră dublă superioară
în regim single

278.00

Cameră dublă superioară

161.50

Servicii incluse: mic dejun. Acces gratuit Unirea SPA: piscină interioară, saună uscată
și umedă, jacuzzi, salină și cardio, sală fitness.
Facilități copii (în cameră dublă cu 2 adulți):
- 0-6 ani (neîmpliniți) gratuitate la cazare și mic dejun, fără pat suplimentar, iar dacă se
solicită pat suplimentar achită 112 lei/noapte;
- 6-12 ani (neîmpliniți) gratuitate la cazare și achită doar micul dejun 40 lei, fără pat
suplimentar, iar dacă solicită pat suplimentar cu mic dejun achită 112 lei/noapte;
- 12-18 ani cu pat suplimentar, în limita disponibilităţii și mic dejun - tarif adult.
Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

baie cu duș - apartamentele dispun
de băi cu jacuzzi, internet, uscător de
păr, telefon, acces cu card în camere,
welcome tray (cană fierbător, cafea,
ceai, zahăr), halat de baie, papuci
hotelieri. Camerele superior cu pat
matrimonial au pat cu o lățime de
180 cm faţă de 160 cm în cazul celor
standard. Camerele superior twin au
vedere panoramică.
Număr total camere: 186
Single: 10 - camere standard.
Duble: 166 - camere standard și superior.
Apartamente: 6

Triple: 4 - 1 cameră cu 3 paturi, 3
camere cu pat matrimonial + 1 pat
single.
Servicii: spălătorie, călcătorie, manipulare bagaje, concierge, fax, ziare,
room service, serviciu trezire, curierat, taxi, transfer auto contra-cost la
cerere la/de la aeroport/gară, păstrare bagaje gratuit pentru 24 de ore,
serviciu de lustruire pantofi.
Servicii masă: se acordă în restaurantul propriu. Există și posibilitatea
de a comanda meniuri pentru copii.
Fitness/Wellness/Sport:
piscină
acoperită, SPA, sală fitness.

Pachete de weekend 2018
Prețuri recomandate în Lei / pachet / persoană (adult în cameră)

PERIOADA

TIP
CAMERĂ

Pachet
Weekend 2
NOPȚI
cu prânz
restaurant
Panoramic

01 Ian - 31 Dec

Cameră
dublă
standard

344.00

Pachet
Weekend 2
NOPȚI
cu cină
restaurant
Panoramic

Pachet
Weekend 2
NOPȚI
cu prânz
și cină
restaurant
Panoramic

366.00

422.00

Servicii incluse:
Pachet Weekend 2 NOPȚI cu prânz restaurant Panoramic: 2 NOPȚI cazare; mic dejun bufet suedez; Acces SPA (piscină, saună uscată, hammam, Salină, jacuzzi, duşuri
emoționale); 1 prânz la restaurant Panoramic (cu rezervare prealabilă); parcare gratuită.
Pachet Weekend 2 NOPȚI cu cină restaurant Panoramic: 2 NOPȚI cazare; mic dejun bufet suedez; Acces SPA (piscină, saună uscată, hammam, Salină, jacuzzi, duşuri
emoționale); 1 cină la restaurant Panoramic (cu rezervare prealabilă); parcare gratuită.
Pachet Weekend 2 NOPȚI cu prânz și cină restaurant Panoramic: 2 NOPȚI cazare;
mic dejun bufet suedez; Acces SPA (piscină, saună uscată, hammam, Salină, jacuzzi,
duşuri emoționale); 1 cină + 1 prânz la restaurant Panoramic (cu rezervare prealabilă);
parcare gratuită.
Facilități copii (în cameră cu 2 adulți): pentru copii se aplică tarifele de la oferta standard în ceea ce priveşte cazarea și micul dejun, însă în ceea ce priveşte masa pentru
copii, această va trebui a fi achitată distinct la restaurant/recepţia hotelului.
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manipulare bagaje, spălătorie și
curățătorie, servicii de secretariat.
Servicii masă: Se asigură în saloanele proprii. Pentru petrecerile de anver-

HOTEL
BELLARIA

Oferta individuali 2018
Prețuri recomandate în Lei / noapte / persoană (adult în cameră)
PERIOADA

TIP CAMERĂ

Cazare + Mic Dejun

Cameră single deluxe

229.00

Cameră dublă deluxe

137.50

Premier suite în regim
single

298.00

Premier suite în regim
dublă

172.00

Executive suite în regim
single

367.00

Executive suite în regim
dublă

206.50


Hotelul BELLARIA este foarte accesibil
din orice parte a orașului, fiind situat în
zona Bucium, la 10 minute de Palatul
Culturii și Primărie, la 12 minute de
Teatrul Naţional și Filarmonică, la 15
minute de Universitatea Al. I. Cuza și
gară, la 25 minute de aeroport.
Dotări generale: restaurant - 4 saloane: Gourmet (240 locuri), Clasic
(180 locuri), Rustic (100 locuri), Loja
Domnească (220 locuri), parcare proprie, acces persoane cu dizabilități,
internet - wireless, păstrare obiecte
de valoare, grădină de vară (450
persoane, din care o zonă acoperită
pentru 180 persoane), lift.
Săli de conferință: 1 - Salonul Clasic

are o capacitate de maxim 180 persoane în aranjament teatru și este echipat
cu ecran de proiecție, videoproiector,
microfon fără fir, flipchart, whiteboard,
instalație de sonorizare, laptop, acces
internet, plasmă TV, DVD player.
Dotări camere: aer condiționat - cu
reglare individuală, TV, minibar, baie
cu duș, internet, uscător de păr, telefon, prosoape și halate de baie, cafetieră, acces cu cartelă magnetică.
Număr total camere: 47
Duble: 26 - 16 camere cu pat matrimonial și 10 camere cu 2 paturi.
Apartamente: 2
Apartamente junior: 19
Servicii: room service, concierge,

gură peretele care desparte restaurantul Clasic de restaurantul Gourmet
poate fi ridicat, salonul rezultat având
o capacitate de 400 persoane.

01 Ian - 31 Dec

Servicii incluse: mic dejun.
Facilități copii:
(în orice tip de cameră cu 2 adulți)
- Un copil cu vârsta 0-12 ani (neîmpliniți) beneficiază de cazare gratuită, fără pat suplimentar;
(în camera tip Premier Suite cu 2 adulți)
- Un copil cu vârsta peste 12 ani achită 50% din valoarea unui loc de cazare; camera
dispune de un pat matrimonial + un singur pat single, fără posibilitate adăugare pat
suplimentar.

PIATRA NEAMȚ

JUDEȚUL NEAMT

GRAND
HOTEL
CEAHLĂU

GRAND HOTEL CEAHLĂU este situat
în centrul orașului Piatra Neamţ.
Dotări generale: restaurant - restaurant clasic Ceahlău, Salon Boema,
Salon Bianca, Salon Codrin, parcare proprie, lobby bar, cafe-bar (la
parter), night club, terasă, salon de
coafură și frizerie, recepție deschisă
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nonstop, seif, cameră de bagaje, lift.
Săli de conferință: 1
Dotări camere: TV, minibar, baie cu
duș, telefon.
Număr total camere: 143
Single: 42
Duble: 94 - din care 22 de camere cu pat
matrimonial și 72 de camere cu 2 paturi.

Apartamente: 7 - apartamente VIP.
Apartamentul este compus din living
și dormitor.
Servicii: agenţie de turism, servirea
în cameră a micului dejun, spălarea și
călcarea lenjeriei și a îmbrăcămintei,
coafură-frizerie, convorbiri telefonice
interurbane și internaționale, rezerva-

rea și procurarea de bilete de călătorie
și de spectacole, închirieri autoturisme cu sau fără şoferi, parcare păzită
a autoturismelor personale.
Servicii masă: restaurant Ceahlău,
situat la parterul hotelului, se distinge
prin servicii de înalt profesionalism și
rafinament, oferă o varietate de meniuri din gastronomia internațională,
o colecţie completă de vinuri din cele
mai renumite podgorii din România, un
sortiment larg de băuturi alcoolice și
nealcoolice și prin programele muzicale, care asigură o atmosferă relaxantă
seară de seară.
Distracție: salon de biliard.

Oferta individuali 2018
Prețuri recomandate în Euro / noapte / persoană (adult în cameră)
PERIOADA

TIP CAMERĂ

Cazare + Mic Dejun

Cameră single standard

20.00

Cameră dublă în regim
single

25.00

Cameră dublă

17.00

Apartament 3 persoane

15.67

01 Ian - 31 Dec

Servicii incluse: mic dejun.

JUDEȚUL BOTOȘANI
mantă, spălătorie/călcătorie, transfer
la aeroport, trezirea clienţilor la cerere.
Servicii masă: se acordă în restaurantul propriu.
Fitness/Wellness/Sport: piscină în
aer liber, salon de masaj.
Distracție: sală de jocuri - Casino.
Oferta individuali 2018
Prețuri recomandate în Lei / noapte / persoană (adult în cameră)
PERIOADA

HOTEL
MARIA


Complexul Hotelier MARIA este
situat în centrul municipiului Botoşani. Zona de pietonal reprezintă
un avantaj pentru clienții hotelului,
hotelul fiind la o scurtă distanța de
mers pe jos de centrul comercial,
cultural, financiar, politic și juridic
din Botoşani.
Dotări generale: restaurant, parcare
publică, internet - wireless, păstrare
obiecte de valoare, bar, cameră pentru
bagaje, grădină de vară.
Săli de conferință: 1 - Echipamente disponibile în sală de conferințe:
acces internet, videoproiector, ecran

de proiecție, flipchart, hârtie, markere, sonorizare, microfoane mobile,
laptop, PC, imprimantă, copiator,
fax.
Dotări camere: aer condiționat, TV cablu, minibar, seif - în camerele de
4*, baie cu cadă - și duș, internet - wireless, uscător de păr, telefon, birou
de lucru.
Număr total camere: 56
Duble: 52 - din care 30 camere 3* și
22 camere 4*.
Apartamente: 4 - din care 3 apartamente de 3* și 1 apartament de 4*.
Servicii: room service, xerox/impri-

01 Ian - 31 Dec

TIP CAMERĂ

Cazare + Mic Dejun

Cameră single 3 stele

160.00

Cameră dublă 3 stele

90.00

Junior suite 3 stele

110.00

Cameră triplă 3 stele

73.33

Apartament 3 stele

140.00

Cameră single 4 stele

170.00

Cameră dublă 4 stele

100.00

Junior suite 4 stele

115.00

Cameră triplă 4 stele

76.67

Apartament 4 stele

175.00

Servicii incluse: mic dejun, acces la piscină exterioară (în sezonul estival).
Facilități copii (în cameră cu 2 adulți):
- Un copil cu vârsta până la 7 ani (neîmpliniți) beneficiază de gratuitate la cazare, fără
pat suplimentar și fără mic dejun;
- Un copil cu vârsta cuprinsă între 7 și 14 ani și care nu solicită pat suplimentar achită
27.50 lei/noapte, sau cu pat suplimentar 55 lei/noapte.
Apartamentele *** sunt destinate pentru maxim 2 adulți și 2 copii. Tariful de cazare
pentru apartamente includ micul dejun pentru 2 adulți. Pentru a treia persoană cazată
în apartament se achită 55 lei/persoană/noapte și beneficiază de mic dejun inclus.
Apartamentul **** este destinat pentru maxim 2 adulți și 1 copil. Tariful de cazare
pentru apartament include micul dejun pentru 2 persoane iar cea de-a treia persoană
achită 55 lei/persoană/noapte și are micul dejun inclus.

BACĂU

JUDEȚUL BACĂU

HOTEL
DECEBAL

Număr total camere: 95
Duble: 90 - 60 camere cu două paturi
și 30 camere cu pat matrimonial.
Apartamente: 5 - apartamentul este
compus din living și dormitor.
Servicii: spălătorie, călcătorie, bu-

siness center, room service, renta-car, transfer de la/la aeroport,
schimb valutar, fax/copiator.
Servicii masă: se acordă în restaurantul propriu cu bucătărie
internațională.

Oferta individuali 2018
Prețuri recomandate în Lei / noapte / persoană (adult în cameră)


Hotelul DECEBAL este situat central,
la km 0 al Bacăului.
Dotări generale: restaurant - 180
de locuri, parcare publică, internet
- wireless, animalele de companie
acceptate, lobby bar, recepție deschisă nonstop, camere pentru nefumători, facilități pentru persoane

cu handicap, lift, cameră de bagaje,
aer condiționat.
Săli de conferință: 1 - o sală 50
locuri echipată complet.
Dotări camere: aer condiționat, TV,
minibar, baie cu duș, internet wireless, uscător de păr, telefon, acces
pe bază de card.

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

PERIOADA

01 Ian - 31 Dec

TIP CAMERĂ

Cazare + Mic Dejun

Cameră single twin

168.00

Cameră single matrimonială

179.00

Cameră dublă

102.50

Apartament

211.00

Servicii incluse: mic dejun.
Facilități copii (în cameră cu 2 adulți):
- un copil cu vârsta până la 3 ani (neîmpliniți) beneficiază de cazare gratuită, fără pat
suplimentar și fără mic dejun;
- un copil cu vârsta peste 3 ani achită pat suplimentar și mic dejun 60.50 lei / noapte.
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GALAȚI

JUDEȚUL GALAȚI

Servicii: centru de afaceri, spălătorie, serviciu de călcătorie, fax/copiator, serviciu de concierge, parcare,

HOTEL
FALEZA
BY VEGA

Oferta individuali 2018
Prețuri recomandate în Lei / noapte / persoană (adult în cameră)
PERIOADA


01 Ian - 31 Dec
Amplasat lângă Biserica fortificată
Precista, în centrul orașului, Hotelul
FALEZA by VEGA este accesibil din
şoseaua falezei superioare a Dunării,
Bulevardul Marii Uniri.
Dotări generale: restaurant - 60 de
locuri, parcare proprie, acces persoane
cu dizabilități, internet, păstrare obiecte de valoare, bar, lift, seif, cameră de
bagaje, aer condiționat, terasă.
Săli de conferință: 2 - o sală de
conferințe (Meeting Room cu capacitate de 50 de locuri în aranjament
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teatru), o sală de curs (Sala Demisol,
cu o capacitate de 60 de locuri în
aranjament teatru).
Dotări camere: aer condiționat, TV,
minibar, baie cu cadă, baie cu duș,
internet - wireless, uscător de păr, telefon, acces pe bază de cartelă.
Număr total camere: 73
Duble: 65 - 48 camere cu două paturi
și 17 camere cu pat matrimonial.
Apartamente: 8 - din care 6 apartamente standard și două apartamente executive.

serviciu de trezire/ceas deșteptător.
Servicii masă: Hotelul dispune de
salon de mic-dejun. BONJOUR CAFE
este situată în incinta hotelului FALEZA by Vega, cafeneaua fiind o locaţie cochetă, luminată de unduirile
Dunării, un fel de acasă unde oricine
e binevenit. Produsele sunt unice, cu
reţete speciale, din cafea aromată
proaspăt măcinată, personalul primitor și mobilierul confortabil.

TIP CAMERĂ

Cazare + Mic Dejun

Cameră single standard

205.00

Cameră dublă standard

121.00

Cameră single business

240.00

Cameră dublă business

139.50

Apartament standard

144.00

Apartament executive

155.50

Servicii incluse: mic dejun.
Facilități copii (în cameră cu 2 adulți):
- 1 sau 2 copii cu vârsta până la 5 ani (neîmpliniți) beneficiază de gratuitate la cazare cu
mic dejun, fără pat suplimentar;
- 1 copil cu vârsta cuprinsă între 5 și 12 ani (neîmpliniți) achită micul dejun 22.40 lei/
noapte, sau micul dejun și pat suplimentar 89.60 lei/noapte;
- 1 copil cu vârsta peste 12 ani, sau un adult achită micul dejun și pat suplimentar 89.60
lei/noapte.
În apartamente se pot caza maxim 3 persoane adulte sau 2 persoane adulte și 2 copii.
Se percepe taxă de pat suplimentar pentru cazarea a celei de-a treia persoane adulte
într-un apartament.

BAIA MARE

JUDEȚUL MARAMURES

HOTEL
MARA

Hotel MARA este situat în centrul comercial al orașului. Deşi este reperul
central, km 0 al orașului, hotelul este
înconjurat de spaţii verzi și fântâni
arteziene, oferind o panoramă frumoasă.
Dotări generale: restaurant - cu o capacitate maximă de 350 de locuri (250
de locuri la masă), parcare proprie supravegheată video, acces persoane cu dizabilități, internet - wireless,
păstrare obiecte de valoare, terasă,
bar de zi, cameră bagaje, ziare, terasă, lift, seif, cameră de bagaje, aer
condiționat.
Săli de conferință: 4 - sala Onyx - 120
de locuri, sala Diamond - 50 de locuri,
sala Amber - 20 de locuri, sala Cristal

- 30 locuri. Sălile pot fi echipate cu:
flipchart, ecran de proiecție, videoproiector, sonorizare, acces internet.
Dotări camere: aer condiționat, TV,
minibar, internet, uscător de păr, telefon.
Număr total camere: 119
Single: 11
Duble: 91 - 62 de camere cu 2 paturi,
29 camere cu pat matrimonial.
Apartamente: 10 - apartamentul este
compus din living și dormitor.
Garsoniere: 7
Servicii: rent-a-car, spălătorie,
curățătorie, serviciu de mesagerie,
room service, transfer de la/la aeroport, mic dejun în cameră, serviciu
de călcătorie, suita nupţiala, lustruire

pantofi, prânz la pachet, birou de turism, fax/copiator.
Servicii masă: se acordă în restaurantul propriu, Mara.

Fitness/Wellness/Sport: SPA - cu saună uscată, bio-saună, saună umedă,
salină, cabinete de masaj, sală fitness;
acces contra cost.

Oferta individuali 2018
Prețuri recomandate în Lei / noapte / persoană (adult în cameră)
Cazare + Mic
PERIOADA
TIP CAMERĂ
Dejun
Cameră single standard
179.00

01 Ian - 31 Dec

Cameră dublă standard regim single

200.00

Cameră dublă standard

112.00

Cameră single business

224.00

Cameră dublă business

117.50

Garsonieră

140.00

Apartament

154.50

Servicii incluse: mic dejun. Tarifele nu sunt valabile în perioada sărbătorilor și festivalurilor.
Opțional: prânz 49.50 lei/persoană, sau cină 55 lei/persoană. Acces centrul SPA
(adulți) 44 de lei/zi/persoană.
Facilități copii (în cameră cu 2 adulți):
- Un copil cu vârsta 0-6 ani beneficiază de gratuitate la cazare cu mic dejun, fără pat
suplimentar;
- Un copil cu vârsta 6-12 ani achită 45 lei/noapte, cu pat suplimentar și mic dejun;
- Un copil cu vârsta peste 12 ani sau un adult achită 90 lei/noapte, cu pat suplimentar
și mic dejun.

BAIA MARE

JUDEȚUL MARAMURES

sală de ședințe pentru 10 persoane.
Dotări camere: aer condiționat, TV,
minibar, baie cu duș, balcon, internet
- wireless, telefon.

Număr total camere: 60
Single: 6
Duble: 54 - 36 camere twin, 18 camere
cu pat matrimonial.
Servicii: spălătorie și călcătorie, închirieri de autoturisme, room service,
transfer de la/la aeroport, fax/copiator, apel de trezire la ora solicitată.
Servicii masă: se acordă în restaurantul propriu, cu bucătărie locală și
internațională.

Oferta individuali 2018
Prețuri recomandate în Lei / noapte / persoană (adult în cameră)

HOTEL
RIVULUS

PERIOADA



01 Ian - 31 Dec

Hotelul RIVULUS este situat în inima
orașului Baia Mare, în vecinătatea
centrului istoric și comercial.
Dotări generale: restaurant - 150 locuri, parcare proprie, acces persoane
cu dizabilități, internet - wireless, cafe

bar, terasă - 30 de locuri, recepție deschisă nonstop, lift, cameră de bagaje.
Săli de conferință: 2 - o sală conferințe
cu capacitate de 50 locuri echipată
cu videoproiector, ecran proiecție,
flipchart, instalație de sonorizare și o

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

TIP CAMERĂ

Cazare + Mic Dejun

Cameră dublă twin în regim single

155.00

Cameră dublă matrimonială în
regim single

178.00

Cameră dublă

95.00

Servicii incluse: mic dejun.
Facilități copii (în cameră dublă cu 2 adulți):
- Un copil cu vârsta 0-7 ani (neîmpliniți) beneficiază de gratuitate la cazare cu mic dejun,
fără pat suplimentar;
- Un copil cu vârsta 7-14 ani (neîmpliniți) achită micul dejun 17 lei/zi, fără pat suplimentar
- Un copil cu vârsta 7-14 ani achită 55 lei/noapte, cu mic dejun și pat suplimentar.
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SIGHETU MARMAȚIEI

JUDEȚUL MARAMUREȘ
spălătorie, deşteptarea turiştilor,
secretariat (fax, fotocopiere), informare turistică, rent a car, spălătorie,
serviciu de călcătorie, magazin de
suveniruri/cadouri, birou de turism,
fax/copiator, transfer de la/la aeroport.
Servicii masă: Se asigură în restaurantul propriu, cu meniu tradiţional și
internațional.
Facilități copii: teren de joacă pentru copii.
Distracție: cameră de jocuri, grătar,
ciclism.

RECOMANDAT

pentru evenimente

HOTEL
GRĂDINA
MORII

Fiind situat pe Strada Mihai Eminescu, în Parcul Gradina Morii, la
poalele Dealului Solovan, Hotelul
GRADINA MORII are o poziţie deosebită, într-un cadru natural mirific cu
vedere spre răul Iza și vedere spre
parc și oraș. Centrul orașului și Memorialul Victimelor Comunismului se
află la o distanța de 1,5 km, Muzeul
Satului Maramureşean se află la o
distanța de 5 km.
Dotări generale: restaurant - capacitate 140 de locuri, cu terasă și zonă
de barbeque 80 de locuri, parcare
proprie - gratuită, acces persoane cu
dizabilități, loc de joacă pentru copii,
animalele de companie acceptate
- la cerere, se percep taxe, păstrare
obiecte de valoare, bar de zi cu o ca-

pacitate de 20 de locuri, lift, magazin
artizanat, recepție deschisă nonstop,
ziare, gradină, terasă, camere pentru
nefumători, cameră de bagaje, aer
condiționat.
Săli de conferință: 1 - o sală cu
capacitate de 40 de locuri în aranjament teatru, dotată cu: videoproiector, flipchart, instalație de sonorizare,
ecran de proiecție.
Dotări camere: TV, minibar, baie cu
duș, internet, uscător de păr, telefon,
birou, articole de toaletă gratuite.
Număr total camere: 49
Single: 5 - din care 2 standard și 3
superior.
Duble: 34 - din care 9 duble matrimoniale standard, 6 duble twin standard, 12 duble matrimoniale cu bal-

con, 4 duble matrimoniale superior, 3
duble twin superior.
Apartamente: 1 - matrimonial de lux.
Apartamente junior: 7 - tip suita.
Triple: 2
Servicii: room service, curățătorie,

Oferta individuali 2018
Prețuri recomandate în Lei / noapte / persoană (adult în cameră)
PERIOADA

01 Ian - 31 Dec

TIP CAMERĂ

Cazare + Mic Dejun

Cameră single regular

170.00

Cameră single superior

195.00

Cameră dublă standard

125.00

Cameră dublă superior

150.00

Cameră dublă cu balcon

135.00

Suită

190.00

Apartament

190.00

Apartament deluxe

250.00

Servicii incluse: mic dejun. Tarifele nu sunt valabile în perioada sărbătorilor de iarnă
sau Paște.
Opțional: prânz sau cină fişa cont 55 lei/persoană.
Facilități copii:
(în cameră dublă standard/cu balcon cu 2 adulți):
- Un copil cu vârsta până la 12 ani neîmpliniți beneficiază de gratuitate la cazare fără
pat suplimentar.
În camerele duble superioare, suite, apartament se pot caza 2 adulți și un copil sau 3
adulți fără cost suplimentar. Al doilea copil cu vârsta până la 12 ani (neîmpliniți) beneficiază de gratuitate, peste 12 ani achită 90 de lei/noapte cu pat suplimentar.

SIGHETU MARMAȚIEI

JUDEȚUL MARAMUREȘ

Dotări camere: TV, minibar, baie cu
duș, internet - wireless, uscător de păr,
priză pentru aparat de bărbierit.

Număr total camere: 13
Duble: 13 - cu pat matrimonial sau cu
2 paturi.
Servicii: room service, mașina de
spălat, telefon/fax, jocuri de societate.
Servicii masă: Se asigură în restaurantul cu o capacitate de 70 de locuri.
Fitness/Wellness/Sport: piscină acoperită - cu apă sărată, piscină acoperită cu apă dulce, biciclete.

Oferta individuali 2018
Prețuri recomandate în Lei / noapte / persoană (adult în cameră)

PENSIUNEA
CAMVES INN

PERIOADA

02 Ian - 20 Dec


Pensiunea CAMVES INN este situată
în centrul Maramureşului istoric, la
ieșirea din Sighetu Marmaţiei spre
Săpânţa, pe DN19. Cimitirul vesel, cea
mai importantă atracție din Săpânţa
se află la 13 km. Gara din Sighetu Mar-
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maţiei se află la doar 5 km de Camves
Inn, în timp ce o staţie de autobuz
local se află chiar lângă proprietate.
Dotări generale: restaurant - 70 locuri, terasă, sală de festivităţi, parcare
proprie, internet - wireless, grădină.

TIP CAMERĂ

Cazare + Mic Dejun

Cameră single

130.00

Cameră dublă standard

90.00

Cameră dublă superior

100.00

Suită

122.50

Servicii incluse: mic dejun, acces la piscină. Prețurile nu sunt valabile în perioada sărbătorilor.
Facilități copii (în cameră cu 2 adulți):
- Un copil de până la 6 ani (neîmpliniți), cazat în pat cu părinții, are gratuitate la cazare
(fără acces la piscină și mic dejun). Toţi ceilalţi copii se vor considera ca o nouă persoană și va fi nevoie de pat suplimentar. În camere se pot introduce câte unul sau două paturi suplimentare la prețul de 55 lei/noapte/pat cu mic dejun și acces la piscină incluse.

JUDEȚUL MARAMUREȘ

HOTEL
GABRIELA

Hotelul GABRIELA este situat în Maramureşul Istoric în orașul Vişeu de Sus,
pe DN 18 la intrarea în oraș dinspre
Moisei, departe de vacarmul centrului
urban aglomerat. Calea ferată istorică
a mocăniţei de pe Valea Vaserului este
la 2 km de hotel.
Dotări generale: restaurant - 150
locuri, cu bar și terasă, sală de evenimente Gabriela Ballroom cu 200
de locuri, sală de evenimente Select
1 cu 450 de locuri, sală de evenimente Select 2 cu 600 de locuri,
parcare proprie - supravegheată,
loc de joacă pentru copii, internet
- wireless.
Săli de conferință: 1 - cu o capacitate de 80 de locuri în aranjament teatru, dotată cu cu flipchart, ecran de
proiecție, retroproiector, videoproiector, DVD, sistem de sonorizare, acces
internet. În plus beneficiaţi de servicii
de secretariat: fax, copiator.

Dotări camere: TV, minibar, baie cu
duș, internet - wireless, uscător de
păr, telefon.
Număr total camere: 53
Single: 6 - clasificate la 2 stele.
Duble: 42 - 21 de camere sunt cu 2
paturi (9 camere 2 stele, 12 camere
3 stele) și 21 de camere sunt cu pat
matrimonial (9 camere 2 stele cu pat
matrimonial și canapea extensibilă,
12 camere 3 stele).
Triple: 5 - clasificate la 2 stele.
Servicii: deșteptare la ora dorită (gratuit), room service (gratuit).
Servicii masă: se acordă în restaurantul propriu, cu bucătărie tradițională și
internațională.
Fitness/Wellness/Sport: SPA - contra
cost (saună finlandeză, saună umedă,
saună de sare, jacuzzi, duș scoţian,
duș emoţional, masaj), teren tenis contra cost, sală fitness - contra cost,
teren de fotbal - contra cost.

Oferta individuali 2018
Prețuri recomandate în Lei / noapte / persoană (adult în cameră)
Cazare + Mic
PERIOADA
TIP CAMERĂ
Dejun
Cameră single 2 stele
130.00

01 Ian - 30 Apr
01 Oct - 20 Dec

01 Mai - 30 Sep

Cameră dublă twin 2 stele

75.00

Cameră dublă twin 2 stele regim single

135.00

Cameră dublă matrimonială 2 stele
Cameră dublă matrimonială 2 stele
regim single
Cameră triplă 2 stele
Cameră dublă cu canapea 2 stele
regim dublă
Cameră dublă cu canapea 2 stele
regim triplă
Cameră dublă twin 3 stele

80.00
145.00
60.00
80.00
60.00
85.00

Cameră dublă twin 3 stele regim single

140.00

Cameră dublă matrimonială 3 stele
Cameră dublă matrimonială 3 stele
regim single
Cameră single 2 stele

95.00
160.00
140.00

Cameră dublă twin 2 stele

80.00

Cameră dublă twin 2 stele regim single

145.00

Cameră dublă matrimonială 2 stele
Cameră dublă matrimonială 2 stele
regim single
Cameră triplă 2 stele
Cameră dublă cu canapea 2 stele
regim dublă
Cameră dublă cu canapea 2 stele
regim triplă
Cameră dublă twin 3 stele

85.00
155.00
63.33
85.00
63.33
90.00

Cameră dublă twin 3 stele regim single

150.00

Cameră dublă matrimonială 3 stele
Cameră dublă matrimonială 3 stele
regim single

100.00
170.00

Servicii incluse: mic dejun. Opțional prânz sau cină fişa cont 44 lei/persoană/zi.
Facilități copii (în cameră dublă cu 2 adulți):
- Un copil cu vârsta până la 4 ani (neîmpliniți) beneficiază de gratuitate la cazare;
- Un copil cu vârsta cuprinsă între 4 și 7 ani achită 22 de lei/noapte pentru pat suplimentar;
- Un copil cu vârsta peste 7 ani achită 44 lei/noapte pentru pat suplimentar cu mic
dejun.
Aceste tarife sunt valabile atunci când copilul nu este cazat într-o cameră triplă sau o
cameră cu canapea extensibilă în regim triplă. Pentru cea de-a 4-a persoana, respectiv
al 2-lea copil cu vârsta mai mare de 7 ani într-o cameră matrimonială cu canapea extensibilă se achită un supliment de 22 lei pentru micul dejun, al doilea copil sub 7 ani
beneficiază de gratuitate la cazare.
Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)
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VIȘEU DE SUS

JUDEȚUL MARAMUREȘ

HOTEL
MONTANA

Hotel MONTANA este amplasat în
centrul orașului Vişeu de Sus, mocăniţa de pe Valea Vaserului fiind în
imediata apropiere.
Dotări generale: restaurant - 120 de
locuri, parcare proprie - păzită, internet - wireless, terasă, bar.
Dotări camere: aer condiționat, TV,
minibar, baie cu duș, uscător de păr,
telefon.
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Număr total camere: 16
Duble: 15 - 11 camere cu pat matrimonial și 4 camere cu 2 paturi.
Apartamente: 1
Servicii: room service, trezire la ora
solicitată, curățătorie, spălătorie.
Servicii masă: restaurantul cu specific românesc și internațional oferă
un meniu variat ce satisface cele mai
exigente gusturi și preferinţe.

Oferta individuali 2018
Prețuri recomandate în Lei / noapte / persoană (adult în cameră)
PERIOADA

02 Ian - 31 Iul

TIP CAMERĂ

Cazare + Mic Dejun

Cameră single

145.00

Cameră dublă

80.00

Suită cu 2 dormitoare
pentru 4 persoane

87.50

Servicii incluse: mic dejun. Prețurile nu sunt valabile în perioada sărbătorilor.
Facilități copii (în cameră cu 2 adulți):
- Un copil mai mic de 4 ani beneficiază de gratuitate la cazare, fără pat suplimentar;
- Un copil între 4-12 ani cu pat suplimentar achită 40 lei/noapte cu mic dejun inclus;
- Copiii peste 12 ani cu pat suplimentar achită 55 lei/noapte cu mic dejun inclus.

CONSTANȚA

JUDEȚUL CONSTANȚA
RECOMANDAT

pentru evenimente

HOTEL
RAMADA

Hotel Ramada din Constanţa este
situat la graniţa dintre Constanţa și
Mamaia, în Satul de Vacanţă, zona
Bowling, pe malul Lacului Tăbăcărie,
la 700 de metri de plajă.
Dotări generale: restaurant, parcare
proprie - subterană și supraterană,
acces persoane cu dizabilități, internet, păstrare obiecte de valoare, 2
baruri (unul în lobby și unul la etajul
8), terasă.
Săli de conferință: 3 - Seneca, Ovidius, și Cicero, dotate cu echipamente
de ultimă generație.
Dotări camere: aer condiționat, TV,
minibar, seif, baie cu duș, internet -wireless și prin cablu, uscător de păr,
birou, halat și papuci, zonă de relaxare.
Număr total camere: 170 - distribuite
pe 9 etaje.
Duble: 143 - 94 cu pat matrimonial, 49
cu 2 paturi de o persoană.
Apartamente: 22 - 12 tip suita cu 1

dormitor, 10 cu 2 dormitoare și living.
Apartamente junior: 3
2 camere pentru persoane cu dizabilităţi.
Servicii: spălătorie, călcătorie,
informații turistice, servicii de secretariat.
Servicii masă: Se asigură în restaurantul Blanche, mic dejun bufet
suedez, prânzul și cina în regim fişa
cont. Poziţionat la parterul Hotelului
Ramada Constanţa, este alegerea ideală pentru un prânz de afaceri, gustări
sau cine romantice. restaurantul Blanche servește un meniu internațional
cu influenţe mediteraneene.
Valoarea mesei cuprinsă în catalog
este:
Demipensiune (cină sau prânz) =
70.00 Lei/zi/persoană;
Pensiune completă = 130.00 Lei/zi/
persoană

Oferta individuali 2018
Prețuri recomandate în Lei / noapte / persoană (adult în cameră)
Cazare +
PERIOADA
TIP CAMERĂ
Mic Dejun
Cameră single deluxe
240.00
Cameră dublă deluxe
149.50
Junior suite regim single
311.00
Junior suite regim dublă
195.00
01 Ian - 31 Mar
Suită cu un dormitor regim single
406.00
01 Oct - 31 Dec
Suită cu un dormitor regim dublă
254.00
Apartament cu 2 dormitoare regim dublă
291.50
Apartament cu 2 dormitoare regim triplă
242.33
Apartament cu 2 dormitoare regim cvadruplă
181.75
Cameră single deluxe
265.00
Cameră dublă deluxe
165.50
Junior suite regim single
342.00
Junior suite regim dublă
214.00
01 Apr - 31 Mai
Suită cu un dormitor regim single
449.00
Suită cu un dormitor regim dublă
280.50
Apartament cu 2 dormitoare regim dublă
401.00
Apartament cu 2 dormitoare regim triplă
267.33
Apartament cu 2 dormitoare regim cvadruplă
200.50
Cameră single deluxe
299.00
Cameră dublă deluxe
187.50
01 Iun - 04 Iul
Junior suite regim single
385.00
09 Iul - 13 Iul
Junior suite regim dublă
241.00
21 Aug - 30 Sep
Suită cu un dormitor regim single
508.00
Suită cu un dormitor regim dublă
318.00
Sejur minim 3
Apartament cu 2 dormitoare regim dublă
361.00
NOPȚI
Apartament cu 2 dormitoare regim triplă
301.00
Apartament cu 2 dormitoare regim cvadruplă
225.75
Cameră single deluxe
481.00
Cameră dublă deluxe
240.50
Junior suite regim single
610.00
05 Iul - 08 Iul
Junior suite regim dublă
305.00
Sejur minim 3
Suită cu un dormitor regim single
840.00
Suită cu un dormitor regim dublă
420.00
NOPȚI
Apartament cu 2 dormitoare regim dublă
558.50
Apartament cu 2 dormitoare regim triplă
372.33
Apartament cu 2 dormitoare regim cvadruplă
279.25
Cameră single deluxe
466.00
Cameră dublă deluxe
233.00
Junior suite regim single
598.00
14 Iul - 20 Aug
Junior suite regim dublă
299.00
Sejur minim 3
Suită cu un dormitor regim single
797.00
Suită cu un dormitor regim dublă
398.50
NOPȚI
Apartament cu 2 dormitoare regim dublă
532.00
Apartament cu 2 dormitoare regim triplă
354.67
Apartament cu 2 dormitoare regim cvadruplă
266.00
Servicii incluse: mic dejun.
Servicii de masă: supliment demipensiune (prânz sau cină) 77 lei/persoană/zi; supliment pensiune completă 143 lei/persoană/zi. În sezonul estival cina poate fi servită în sistem serviciu la
farfurie fişa cont sau bufet (pentru minim 25 persoane), în extrasezon masa se servește în sistem
fişa cont. Copiii 3-6.99 ani achită 50% din valoarea mesei, copiii peste 7 ani achită masa integral.
Facilități copii (în cameră cu 2 adulți):
- Primul și al doilea copil între 0 - 2.99 ani, în cameră 2 adulți: 100% gratuitate la cazare
și la mese (pătuţ/baby – cot gratuit, în limita disponibilităţii; fără pat suplimentar);
- Primul și al doilea copil între 3-6.99 ani, plătesc 50% mic dejun (fără pat suplimentar);
- 1-2 copii între 7 - 15, 99 ani achită 100% micul dejun (fără pat suplimentar);
- Începând cu 16 ani sunt consideraţi adulți;
- Al 3-lea adult (sau al 5-lea în apartament cu 2 dormitoare) achită 213.90 lei/noapte
în perioada 5-8.07, 14.07-20.08, 155.25 lei în perioada 01.04-31.05, 01.06-04.07, 09.0713.07 și 21.08-30.09; 133.40 lei în perioada 01.01-31.03 și 01.10.31.12.
Pat suplimentar opțional 80.50 lei/noapte.
GRADUL MAXIM DE OCUPARE CAMERE:
Dublă deluxe - max 2 adulți/2 adulți și 2 copii 0-15,99 ani
Junior suite - max 2 adulți/2 adulți și 2 copii 0-15,99 ani
Apartament cu un dormitor - max 2 adulți și 2 copii 0-15,99 ani/3 adulți + 2 copii 0-15,99 ani
Apartament cu 2 dormitoare - 4 adulți și 2 copii 0-15,99 ani/5 adulți și 1 copil 0-15.99 ani

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

DOBROGEA

ORAȘE ÎN ROMÂNIA

CONSTANȚA

JUDEȚUL CONSTANȚA
Oferta individuali 2018
Prețuri recomandate în Lei / noapte / persoană (adult în cameră)
PERIOADA
01 Ian - 31 Mai
01 Sep - 31 Dec

HOTEL
DALI

Hotelul DALI este situat pe malul
Mării Negre (în apropiere de plaja
Modern), în imediata vecinătate a
Teatrului Dramatic, a Colegiului Naţional Mircea cel Bătrân, a Casei Căsătoriilor și a Administraţiei Financiare
și Trezoreriei municipiului Constanţa.
Dotări generale: restaurant - 40 locuri, parcare proprie, acces persoane
cu dizabilități, internet - wireless, bar
de zi, terasă.
Săli de conferință: 1 - o sală cu
capacitate de 40 locuri dotată cu:
instalație de sonorizare, TV, acces
la internet, posibilităţi de proiectare,

aer condiționat, telefon.
Dotări camere: aer condiționat, TV,
minibar, baie cu cadă, baie cu duș,
balcon - în majoritatea camerelor, internet, uscător de păr, telefon.
Număr total camere: 15
Duble: 7
Apartamente: 8 - apartamentul este
compus din living cu canapea extensibilă și dormitor cu pat matrimonial.
Se pot caza până la 4 persoane.
Servicii: spălătorie, călcătorie, informații
turistice, servicii de secretariat.
Servicii masă: se acorda in restaurantul hotelului.

01 Iun - 30 Iun

01 Iul - 31 Aug

TIP CAMERĂ

Cazare + Mic Dejun

Cameră single

173.00

Cameră dublă

98.00

Apartament regim single

196.00

Apartament regim dublă

121.00

Cameră single

242.00

Cameră dublă

146.50

Apartament regim single

293.00

Apartament regim dublă

172.50

Cameră single

293.00

Cameră dublă

172.50

Apartament regim single

345.00

Apartament regim dublă

199.50

Servicii incluse: mic dejun.
Facilități copii:
(în cameră dublă cu 2 adulți):
- Un copil cu vârsta până la 7 ani beneficiază de cazare gratuită, fără pat suplimentar.
(în apartament cu 2 adulți):
- 1 sau 2 copii sub 7 ani beneficiază de gratuitate;
- 1 copil sub 7 ani gratuit, al doilea copil 7-12 ani (neîmpliniți) achită 50% din valoarea
micului dejun;
- 1 copil sub 7 ani gratuit, al doilea copil 12-18 ani (neîmpliniți) achită 100% din valoarea
micului dejun;
- 1 sau 2 copii 7-12 ani (neîmpliniți) achită fiecare 50% din valoarea micului dejun;
- 1 copil 7-12 ani (neîmpliniți) achită 50% din valoarea micului dejun, al doilea copil 1218 ani achită 100% din valoarea micului dejun;
- 1 sau 2 copii 12-18 ani (sau adulți) achită fiecare 100% din valoarea micului dejun.

CONSTANȚA

JUDEȚUL CONSTANȚA
Număr total camere: 26
Single: 6
Duble: 18 - 8 camere cu 2 paturi și 10
cu pat matrimonial.
Apartamente: 2 - apartamentul este
compus din living și dormitor.
Servicii: primirea și transmiterea
corespondenţei, room service,

HOTEL
CLASS

Hotelul CLASS este excelent amplasat, la km 0 al orașului, la 100 m de
plajă și la 50 m distanța de Prefectură și Primăria Municipiului Constanţa, în plin centru modern și totodată
istoric (în parcul de lângă hotel se
pot vedea ruinele cetăţii Tomis).
Dotări generale: restaurant - 60
locuri, parcare proprie, acces persoane cu dizabilități, internet - wireless, păstrare obiecte de valoare - la
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recepție, bar, recepție deschisă nonstop, facilități pentru persoane cu
handicap, lift, cameră de bagaje, aer
condiționat.
Săli de conferință: 1 - birou privat
pentru ședințe cu o suprafața de
12 metri pătraţi.
Dotări camere: aer condiționat, TV,
minibar, baie cu duș, internet - wireless, uscător de păr articole de toaletă gratuite, telefon, canale prin cablu.

spălătorie/călcătorie, mic dejun în
cameră, lustruire pantofi, fax/copiator, check-in/check-out privat,
serviciu de transfer, transfer de la/
la aeroport.
Servicii masă: Se asigură în restaurantul propriu cu specific naţional și
internațional.

Oferta individuali 2018
Prețuri recomandate în Lei / noapte / persoană (adult în cameră)
PERIOADA
TIP CAMERĂ
Cazare + Mic Dejun
Cameră single
173.00
01 Ian - 31 Mar
Cameră dublă
100.00
01 Oct - 31 Dec
Apartament junior
120.00
Cameră single
190.00
01 Apr - 31 Mai
Cameră dublă
107.50
Apartament junior
132.50
Cameră single
200.00
01 Iun - 30 Iun
Cameră dublă
112.50
01 Sep - 30 Sep
Apartament junior
137.50
Cameră single
250.00
01 Iul - 31 Aug
Cameră dublă
150.00
Apartament junior
200.00
Servicii incluse: mic dejun.
Facilități copii (în cameră cu 2 adulți):
- Copiii până la vârsta de 12 ani (neîmpliniți) au gratuitate la cazare; micul dejun este la
cerere și se achită separat;
- Copiii cu vârsta peste 12 ani vor achita contravaloarea unui pat suplimentar cu mic
dejun 99 de lei/noapte.

JUDEȚUL TULCEA

HOTEL
EGRETA

Oferta individuali 2018


Hotel EGRETA este amplasat în centrul istoric din Tulcea, la 400 de metri
distanță de malul Dunării.
Dotări generale: restaurant, parcare
proprie, acces persoane cu dizabilități,
internet, păstrare obiecte de valoare,
bar de zi, lift, cameră de bagaje, aer
condiționat.
Săli de conferință: 2 - Hotel EGRETA dispune de 2 săli de conferințe
cu o capacitate de 60 de locuri în
aranjament teatru fiecare. Sălile sunt
dotate cu: videoproiector, sonorizare,
flipchart și ecran.

Dotări camere: aer condiționat, TV,
minibar, baie cu duș - sau cadă, internet, uscător de păr, telefon.
Număr total camere: 98
Single: 14
Duble: 68 - 33 camere cu două paturi
și 35 camere cu pat matrimonial.
Apartamente: 16 - apartamentul este
compus din living și dormitor
Servicii: serviciu de trezire, spălătorie,
serviciu de călcătorie, fax/copiator.
Servicii masă: se acordă în restaurantul propriu. Hotelul dispune de o sală
de restaurant cu 200 locuri.

Prețuri recomandate în Lei / noapte / persoană (adult în cameră)
Cazare + Mic
PERIOADA
TIP CAMERĂ
Dejun
Cameră single
110.00
01 Ian - 30 Apr
Cameră dublă
74.50
01 Oct - 31 Dec
Apartament
103.50
Cameră single
01 Mai - 30 Sep

118.00

Cameră dublă

79.50

Apartament

108.50

Servicii incluse: mic dejun.
Facilități copii (în cameră dublă cu 2 adulți):
- Copiii până la 2 ani au reducere 100% la cazare și mic dejun, fără pat suplimentar;
- Copiii de la 2 la 7 ani beneficiază de cazare gratuită fără pat suplimentar și achită 50%
din valoarea micului dejun;
- Copiii cu vârsta peste 7 ani și persoanele adulte cazate în pat suplimentar sau canapea extensibilă în apartament plătesc 50% din valoarea unui loc de cazare și întregul
tarif de mic dejun.

TULCEA

JUDEȚUL TULCEA
RECOMANDAT

pentru evenimente

HOTEL
ESPLANADA

Hotelul ESPLANADA este situat lângă
faleza din Tulcea, la mică distanță fata
de Gara Tulcea (300 m), Autogara Tulcea (50 m), Parcul Personalităţilor (50
m), Sala Polivalentă (100 m).
Dotări generale: restaurant - cu o
capacitate maximă de 350 de locuri,
parcare proprie, acces persoane cu
dizabilități, internet - wireless, păstrare
obiecte de valoare, bar de zi.
Săli de conferință: 3 - capacitate între
25 și 150 locuri, dotate cu: videoproiector, ecran, flipchart, sistem de sonorizare, internet wireless, aer condiționat.

Dotări camere: aer condiționat, TV,
minibar, seif, baie cu duș - sau cadă,
internet, uscător de păr, telefon, halat
de baie, papuci de casă.
Număr total camere: 104
Duble: 100 - 63 camere cu 2 paturi,
25 camere cu pat matrimonial standard, 12 camere executive cu pat
matrimonial
Apartamente junior: 4 - apartamentele
au spațiu de living cu canapea, fotolii
și şezlong.
Servicii: room service, jocuri (rummy,
table, şah, cărţi de joc), transfer de la/la

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

aeroport, spălătorie, serviciu de călcătorie, fax/copiator, trezire la ora solicitată.
Servicii masă: se acordă în restaurantul propriu cu o capacitate de maxim

350 persoane. Tot în cadrul hotelului
se găseşte și „Pizzeria Trattoria”.
Fitness/Wellness/Sport: sală fitness,
saună, jacuzzi.

Oferta individuali 2018
Prețuri recomandate în Lei / noapte / persoană (adult în cameră)
Cazare + Mic
PERIOADA
TIP CAMERĂ
Dejun
Cameră single
56.00
01 Ian - 30 Apr
Cameră dublă
34.00
01 Oct - 31 Dec
Suite
54.00
01 Mai - 30 Sep

Cameră single

62.00

Cameră dublă

37.00

Suite

55.00

Servicii incluse: mic dejun, acces saună, jacuzzi, fitness.
Facilități copii (în cameră dublă cu 2 adulți):
- Unul sau 2 copii cu vârsta până la 5 ani (neîmpliniți) beneficiază de gratuitate, fără
pat suplimentar;
- Un copil cu vârsta cuprinsă între 5 și 12 ani (neîmpliniți) achită 50% din valoarea
unui loc în cameră, cu pat suplimentar asigurat; se acceptă și al doilea copil 0-5 ani
neîmpliniți, gratuit, fără pat suplimentar;
- 2 adulți plus 2 copii 5-12 ani (neîmpliniți), achită fiecare 50% din valoarea unui loc în
cameră, cu 2 paturi suplimentare asigurate;
- Un copil 12-18 ani achită 22.4 euro/noapte, cu pat suplimentar asigurat.
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ORAȘE ÎN ROMÂNIA

TULCEA

ORAȘE ÎN ROMÂNIA

CRIȘANA
ARAD

JUDEȚUL ARAD

HOTEL
COANDI

Hotelul este situat pe mâlul râului
Mureș lângă podul Traian, înspre
Timişoara, la 5 minute distanța de
centrul Aradului. Hotelul COANDI se
află la 3 km de aeroportul din Arad și
de Gara Centrală din Arad.
Dotări generale: restaurant, parcare proprie - subterană păzită, contra
cost, internet, recepție deschisă nonstop, facilități pentru persoane cu
handicap, camere de familie, cameră
de bagaje, aer condiționat, zonă pentru fumători, internet.
Săli de conferință: 1 - o sală cu
50 locuri și o suprafața de 80 de
metri pătraţi, dotată cu: instalație

pentru proiecție, ecran de proiecție,
instalație de sunet, aer condiționat și
acces la internet wireless.
Dotări camere: aer condiționat, TV,
minibar, seif, baie cu duș, internet, telefon. Apartamentele sunt dotate cu
TV cu ecran plat, jacuzzi, baie, wc de
servici și sufragerie. Camerele extra
au suprafața mai mare decât camerele standard și au în plus canapea
și fotolii.
Număr total camere: 54
Single: 6
Duble: 42 - standard și extra.
Apartamente: 3 - apartamentul este
compus din living și dormitor.

Apartamente junior: 3 - tip suita, beneficiază de un pat dublu plus 2 paturi de o persoană, constituind astfel
spaţiul confortabil de cazare pentru
un grup de 4.

Servicii: curățătorie, spălătorie, serviciu de călcătorie, fax/copiator, transfer de la/la aeroport (contra cost).
Servicii masă: se acordă în restaurantul propriu. restaurantul are o capacitate
de 140-180 de persoane, de asemenea
mai există o terasă de pe faleză pentru
120 de persoane, un bar de noapte cu o
capacitate de 40 persoane și salonul de
mic dejun pentru 40 persoane.
Fitness/Wellness/Sport: teren tenis,
sală fitness, saună, masaj, plajă.

Oferta individuali 2018
Prețuri recomandate în Lei / noapte / persoană (adult în cameră)
PERIOADA

01 Ian - 31 Dec

TIP CAMERĂ

Cazare + Mic Dejun

Cameră single executive
Cameră dublă executive/twin în
regim single
Cameră dublă executive/twin

233.00

Cameră single extra
Cameră dublă matrimonială extra în
regim single
Cameră dublă matrimonială extra

268.00

Apartament regim dublă

199.50

Suita regim dublă

142.50

239.00
142.50
285.00
157.50

Servicii incluse: mic dejun.
Facilități copii (în cameră dublă cu 2 adulți):
- 1 copil cu vârsta până la 7 ani (neîmpliniți) beneficiază de gratuitate.

ARAD

JUDEȚUL ARAD

HOTEL
MAXIM

viciu de călcătorie, rezervări mijloace de transport, room service, fax/
copiator.
Servicii masă: micul dejun este tip
bufet și se servește în restauran-

tul Highline. restaurantul are meniuri din bucătăria românească și
internațională, adecvate și nunţilor,
botezurilor sau altor petreceri aniversare.


Hotel MAXIM este situat pe cea mai
circulată arteră a orașului pe direcţia
Nadlac - Bucureşti, în imediata apropiere a centrului. Centrul orașului
Arad se află la mai puţin de 30 minute de mers pe jos. De asemenea,
Hotelul MAXIM este la 25 de minute
de mers pe jos de Cetatea Arad și de
Ştrandul Neptun.
Dotări generale: restaurant - 90
locuri, parcare proprie - cu supraveghere video, acces persoane cu
dizabilități, internet, păstrare obiecte
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de valoare, recepție deschisă nonstop, seif, cameră de bagaje, aer
condiționat.
Săli de conferință: 2 - sala mică (pt
maxim 35 persoane), sala multifuncţională (restaurantul, 90 locuri).
Dotări camere: aer condiționat,
TV - LCD, minibar, baie cu duș - cu
hidromasaj, internet, uscător de păr,
telefon, acces cu cartelă magnetică.
Număr total camere: 32 - single, duble cu 2 paturi și matrimoniale, triple.
Servicii: concierge, spălătorie, ser-

Oferta individuali 2018
Prețuri recomandate în Lei / noapte / persoană (adult în cameră)
PERIOADA
01 Ian - 31 Dec

TIP CAMERĂ

Cazare + Mic Dejun

Cameră single

166.00

Cameră dublă

92.50

Cameră triplă

71.67

Servicii incluse: mic dejun.
Facilități copii (în cameră dublă cu 2 adulți):
- Un copil 0-1 ani (neîmpliniți) beneficiază de gratuitate, în pat cu părinții sau pătuţ de
copil;
- Copil 1-6 ani (neîmpliniți) în pat cu părinții, achită 11.5 lei/noapte;
- Copil 6-15 ani (neîmpliniți) în pat suplimentar achită 23 lei/noapte;
- Adult în pat suplimentar: tarif de cameră triplă.

JUDEȚUL BIHOR

HOTEL
NEVIS
WELLNESS
& SPA

Hotelul NEVIS este situat în imediata
vecinătate a Sălii Sporturilor, principalul centru expoziţional din Oradea, la
2 km de Primăria orașului.
Dotări generale: restaurant, parcare
proprie - păzită, acces persoane cu
dizabilități, internet, păstrare obiecte
de valoare, cameră de bagaje.
Săli de conferință: 2 - una cu o capacitate de 200 de locuri, iar cea de-a
doua cu o capacitate de până la 50 de
participanţi. Dotări tehnice: conexiune
internet wireless, ecrane și aparatură
de proiecție și de sonorizare, flipchart,
instrumente de scris și presenter.
Dotări camere: aer condiționat, TV,
minibar, baie cu duș, internet, uscător
de păr, telefon.

Număr total camere: 66 - duble și
apartamente; 42 spaţii de cazare sunt
clasificate 4 stele, 24 spaţii de cazare
sunt clasificate 3 stele.
Servicii: trezirea la ora solicitată,
distribuirea corespondenţei, comenzi
taxi, închirieri auto, spălătorie, călcătorie, servicii de secretariat, servicii de
fax și curierat, room service, transfer
aeroport.
Servicii masă: restaurantul Orhideea by Nevis vă oferă reţete tradiţionale ale bucătăriei româneşti și
internaționale.
Cu o servire impecabilă din partea
personalului calificat și o atmosferă
plăcută, restaurantul Orhideea by Nevis vă oferă clipe de neuitat.

Fitness/Wellness/Sport: piscină acoperită, SPA - jacuzzi, duşuri de senzaţie,
baie de aburi, Bio Sauna, Old Sauna, duș

Vichy, remodelare corporală, masaj, împachetări, sală fitness, masaj, tratamente faciale și de remodelare corporală.

Oferta individuali 2018
Prețuri recomandate în Lei / noapte / persoană (adult în cameră)
Cazare +
Cazare + Mic
PERIOADA
TIP CAMERĂ
Mic Dejun +
Dejun
Acces SPA
Cameră single 3*
184.00
-

01 Ian - 31 Dec

Cameră dublă 3*

109.00

-

Apartament 3*

168.00

-

Cameră single 4*

213.00

224.00

Cameră dublă 4*

138.00

144.00

Apartament 4*

199.50

224.50

Servicii incluse: mic dejun/mic dejun și acces la SPA (piscină interioară, jacuzzi, trei
tipuri de saună, baie turcească, duşuri tropicale, sală fitness).
Facilități copii:
(în cameră single cu un adult):
- Un copil cu vârsta până la 6 ani (neîmpliniți) beneficiază de gratuitate.
(în cameră dublă cu 2 adulți):
- Un copil cu vârsta până la 6 ani (neîmpliniți) beneficiază de gratuitate, fără pat suplimentar;
- Un copil cu vârsta peste 6 ani achită 56 lei/noapte, cu pat suplimentar asigurat.
În cameră dublă se pot caza maxim 2 adulți și 2 copii (unul sub 6 ani și unul peste 6 ani,
sau ambii sub 6 ani, unul obligatoriu cu pat suplimentar). În apartament se pot caza
maxim 4 adulți cu 2 copii (unul sub 6 ani și unul peste 6 ani, sau ambii sub 6 ani, unul
obligatoriu cu pat suplimentar).

ORADEA

JUDEȚUL BIHOR

HOTEL
IMPERO

Apartamente: 2 - apartamentul este
compus din living și dormitor.
Servicii: room service, fax, xerox, spălătorie, lustruire pantofi.
Servicii masă: se acordă în restaurantul
propriu.
Fitness/Wellness/Sport: sală fitness,
aerobic, saună.


Hotel IMPERO este amplasat în apropiere de centrul orașului (1 km), 3 km
de aeroport, 15 km de vama Bors și 4
km de gară.
Dotări generale: restaurant - 70 locuri, parcare proprie supravegheată
video - 100 locuri, acces persoane cu
dizabilități, internet, păstrare obiecte
de valoare, terasă, recepție deschisă
nonstop, lift, seif, cameră de bagaje,
aer condiționat.

Săli de conferință: 1 - o sală cu capacitate de 100 locuri dotată cu: ecran,
flipchart, videoproiector, instalație de
sonorizare.
Dotări camere: aer condiționat, TV, minibar, baie cu duș, internet, uscător de
păr, telefon.
Număr total camere: 83
Single: 3
Duble: 39 - 8 camere cu două paturi și
31 camere cu pat matrimonial.

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

Oferta individuali 2018
Prețuri recomandate în Lei / noapte / persoană (adult în cameră)
Cazare + Mic
PERIOADA
TIP CAMERĂ
Dejun
Cameră single standard
150.00
01 Ian - 31 Dec

Cameră dublă standard

90.00

Cameră single superioară

173.00

Cameră dublă superioară

103.50

Servicii incluse: mic dejun, acces la saună, sală de fitness.
Facilități copii (în cameră cu 2 adulți):
- Un copil de până la 8 ani (neîmpliniți), cazat în pat cu părinții, are gratuitate la cazare.
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ORADEA

ORAȘE ÎN ROMÂNIA

ORADEA

JUDEȚUL BIHOR
RECOMANDAT

pentru evenimente

HOTEL
RAMADA

Hotelul RAMADA beneficiază de o
amplasare foarte convenabilă, la 5
minute distanța de centru, 10 minute
de aeroport și 20 minute de punctul
vamal.
Dotări generale: restaurant, parcare
proprie, acces persoane cu dizabilități,
internet, animalele de companie acceptate, păstrare obiecte de valoare,
recepție deschisă non stop, sistem
detecţie fum și sprinklere, ziare, terasă, lift, cameră de bagaje, cameră cu
facilități antialergice, aer condiționat.
Săli de conferință: 5 - sala Toscana
cu 230 de locuri în aranjament teatru, Sălile Bordeaux și Piemonte cu
80 de locuri în aranjament teatru,
sala Porto cu 16 locuri în aranjament
teatru, sala Madera cu 12 locuri în
aranjament teatru dotate cu proiector, ecran proiecție, sistem profesional
audio și sonorizare, microfoane, internet, flipchart și accesorii, materiale
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birotică, climatizare, display LCD la
intrare, sistem simultan de traduceri,
DVD player, telefon, lumină naturală și
iluminare profesională.
Dotări camere: aer condiționat, TV,
minibar, seif, baie cu duș, internet, uscător de păr, sistem sprinkler, detector
de fum, izolare fonică, telefon, produse de îngrijire, acces cameră cartelă
proximitate, camere pentru persoane
cu dizabilități și camere family cu interconectare.
Număr total camere: 131
Duble: 128 - 109 camere standard,
6 camere superioare și 13 camere
business.
Apartamente: 3 - cu o suprafața de 71
metri pătraţi.
Servicii: spălătorie, curățătorie,
menaj zilnic (sau 2 ori pe zi), room
service, serviciu trezire, ziar gratuit,
pătuţ pentru bebeluş, transfer de la/
la aeroport, room service, medic la ce-

rere, serviciu trezire, babysitting sau
serviciu de îngrijire a copiilor, servicii
teleconferință, servicii fax și curierat,
centru de afaceri (copiere, email, fax,
tipărire color, poștă, servicii de secretariat), închiriere echipamente audiovideo și asistentă personal calificat.
Servicii masă: se acordă în restaurantul „The HUB” deschis pentru
mic dejun, gustări calde și rapide și

specialități pentru cină.
Fitness/Wellness/Sport: SPA, sală
fitness. Riserva Wine Spa este primul
spa bazat pe terapia cu vin din România, cu sală fitness by Lifefitness, saună finlandeză, saună infraroşii, salină,
cameră de relaxare, terasă însorită cu
şezlonguri, jacuzzi de interior, jacuzziuri exterioare cu vedere panoramică
asupra centrului vechi al orașului.

Oferta individuali 2018
Prețuri recomandate în Euro / noapte / persoană (adult în cameră)
Cazare + Mic
PERIOADA
TIP CAMERĂ
Dejun
Camera single Deluxe
65.00
01 Feb 2018 28 Feb 2019

Camera dubla Deluxe

38.50

Camera single Business

74.00

Camera dubla Business

44.00

Servicii incluse: mic dejun, acces gratuit Riserva SPA (saune, salină, jacuzzi, fitness),
acces gratuit parcare exterioară.

SUCEAVA

JUDEȚUL SUCEAVA
Oferta individuali 2018

HOTEL
CONACUL
DOMNESC

Complexul turistic CONACUL DOMNESC din Suceava este situat la 5
km de centrul orașului. Amplasarea
sa este ideală, la numai 200 de metri
de drumul european E85 și 17 km de
aeroportul Salcea.
Dotări generale: restaurant - 250 locuri,
parcare proprie - 150 locuri, internet wireless, păstrare obiecte de valoare,
terasă, bar, cramă, recepție deschisă
nonstop, seif la recepție, cameră de bagaje, aer condiționat, parc dendrologic.
Săli de conferință: 5 - Sala „Amfiteatru”
poate găzdui maxim 180 de persoane;
Sala „Polivalenta” este multifuncţională și poate fi utilizată pentru congrese,
simpozioane, banchete și nunți de mare
amploare, ea având o capacitate de 500
de locuri; Sala „Evdochia” are o capacitate de maxim 20 de locuri; Salonul „din
Poieniță” are o capacitate de 250 de locuri; Salonul „din Parc” are o capacitate
de 250 de locuri. Dotări săli: internet wireless; videoproiector; ecran de proiecție;
flipchart; sistem de sonorizare.
Dotări camere: TV, minibar, baie
cu duș, bucătărie - în apartamente,
internet, uscător de păr, telefon, CDplayer, aer condiționat, birou, zonă de
relaxare, articole de toaletă, telefon,
serviciu de trezire.
Număr total camere: 42 - Hotelul are
2 etaje plus mansardă și oferă 42 de
spaţii de cazare elegant mobilate, largi
și spaţioase, marea majoritate având
vedere spre parc.
Single: 2
Duble: 35 - 6 camere duble cu pat
matrimonial și 30 camere duble cu
două paturi.
Apartamente: 1 - apartamentul este

de lux cu 2 dormitoare, living, baie și
bucătărie.
Studiouri: 1 - duplex.
Triple: 2
Servicii: room service, transfer de la/
la aeroport, centru de afaceri, spălătorie, serviciu de călcătorie, închirieri
auto, fax/copiator.
Servicii masă: se acordă în restaurantul propriu, cu bucătărie internațională
și tradițională.
Fitness/Wellness/Sport: piscină acoperită, teren tenis, teren sport mixt,
sală fitness, jacuzzi, saună uscată (de
tip suedez), servicii de masaj, relaxare
și terapeutic, tratamente corporale.
Hotel CONACUL DOMNESC deține
una din cele mai mari săli de sport
din Bucovina, echipată cu cel mai
modern centru de fitness, teren de
tenis și fotbal.

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

Prețuri recomandate în Lei / noapte / persoană (adult în cameră)
Cazare + Mic
PERIOADA
TIP CAMERĂ
Dejun
Cameră single confort
137.00
(mansardă)
Cameră dublă confort
90.50
(mansardă)
Cameră single confort plus
160.00
Cameră dublă confort plus
99.00
Luni - Joi
Cameră single delux
170.00
Cameră dublă delux
104.00
Cameră triplă
80.33
Duplex regim dublă
126.50
Apartament executiv cu
172.50
șemineu regim dublă
02 Ian - 30 Apr
Cameră single confort
131.00
(mansardă)
Cameră dublă confort
87.00
(mansardă)
Cameră single confort plus
155.00
Cameră
dublă
confort
plus
96.00
Vineri Duminica
Cameră single delux
164.00
Cameră dublă delux
101.00
Cameră triplă
78.33
Duplex regim dublă
123.00
Apartament executiv cu
163.50
șemineu regim dublă
Cameră single confort
151.00
(mansardă)
Cameră dublă confort
98.00
(mansardă)
Cameră single confort plus
177.00
Cameră dublă confort plus
109.00
Luni - Joi
Cameră single delux
188.00
Cameră dublă delux
115.00
Cameră triplă
88.33
Duplex regim dublă
138.00
Apartament executiv cu
190.00
șemineu regim dublă
01 Mai - 15 Oct
Cameră single confort
147.00
(mansardă)
Cameră dublă confort
96.00
(mansardă)
Cameră single confort plus
172.00
Cameră
dublă
confort
plus
107.00
Vineri Duminica
Cameră single delux
182.00
Cameră dublă delux
112.00
Cameră triplă
86.33
Duplex regim dublă
136.00
Apartament executiv cu
186.00
șemineu regim dublă
Servicii incluse: mic dejun, acces centrul SPA (piscină, saună, jacuzzi, sală de fitness).
Prețurile nu sunt valabile în perioada sărbătorilor.
Facilități copii (în cameră dublă cu 2 adulți):
- copiii cu vârsta între 0 și 5 ani (neîmpliniți) beneficiază de gratuitate la cazare;
- pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 6 si 15 ani (neîmpliniți) se va achita o taxă de 50
de lei / noapte pentru mic dejun și pat suplimentar;
- pentru copiii peste 15 ani se va achita o taxă de 60.5 lei / noapte, cu mic dejun și pat
suplimentar.
În duplex se pot caza până la 4 persoane, fără cost suplimentar.
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BUCOVINA

ORAȘE ÎN ROMÂNIA

SUCEAVA

JUDEȚUL SUCEAVA
RECOMANDAT

pentru evenimente

Oferta individuali 2018
Prețuri recomandate în Euro / noapte / persoană (adult în cameră)
Cazare + Mic
PERIOADA
TIP CAMERĂ
Dejun

HOTEL
SONNENHOF

Hotel SONNENHOF este situat la intrarea în orașul Suceava dinspre Fălticeni,
la 3 km de centru și 17 km de aeroport.
Dotări generale: restaurant - 80 locuri,
parcare proprie, acces persoane cu
dizabilități, loc de joacă pentru copii,
internet, păstrare obiecte de valoare,
terasă și grădină de vară - 200 locuri,
ascensor panoramic, grădină, cameră
de bagaje, aer condiționat.
Săli de conferință: 1 - sala Salzburg cu o
capacitate de 90 locuri aranjament teatru. Dotări: videoproiector, ecran proiecție,
lumină naturală, acces internet.
Dotări camere: TV, minibar, seif, baie
cu cadă, internet, uscător de păr, telefon, birou, halate și papuci.
Număr total camere: 58
Duble: 56 - 36 camere cu două paturi,
12 camere matrimoniale. Există 8
camere Deluxe, suprafața 31-37 mp,
cu pat dublu matrimonial. Unele din

acestea au o canapea extensibilă și
se pot transforma în triple.
Apartamente: 2 - Apartamentul Executive
Garden Suite are 48 mp: dormitor, living
(televizor LED living & dormitor), baie cu
cadă cu hidromasaj. Apartamentul Presidential Garden Suite are 67 mp: dormitor
cu baie de serviciu, living (şemineu, birou
de lucru, canapea și fotolii), baie spaţioasă. Acest apartament poate fi conectat
cu o cameră adiacentă, cu baie proprie,
devenind astfel un apartament cu 2 dormitoare și un living comun.
Servicii: transferuri hotel-aeroport
și retur, tururi de oraș și ale zonei cu
ghid, room service, spălătorie, serviciu
de călcătorie, închirieri auto, fax/copiator, serviciu de concierge.
Servicii masă: restaurantul Mosaik
vă aşteaptă cu gusturi și arome din
cele patru colţuri ale lumii, iscusit armonizate de maeştrii în artă culinară.

Cameră single standard

53.00

Cameră single premium

59.00

Cameră single deluxe

66.00

Executive suite regim single

85.00

Presidential suite regim single

102.00

Dublă standard

33.00

Dublă premium

35.50

Dublă deluxe

38.00

Executive suite regim dublă

48.00

Presidential suite regim dublă

56.50

Cameră deluxe regim triplă

28.00

Executive suite regim triplă

35.67

Presidential suite regim triplă

41.33

Presidential suite + interconnecting
room regim triplă

47.00

01 Ian - 30 Dec

Servicii incluse: mic dejun. Tarifele nu sunt valabile în perioada sărbătorilor de Paște
și iarna.
Facilități copii (în cameră dublă cu 2 adulți):
- Un copil cu vârsta până la 12 ani (neîmpliniți) beneficiază de cazare gratuită, fără pat suplimentar.

CÂMPULUNG MOLDOVENESC

JUDEȚUL SUCEAVA
Apartamente: 2 - superior
Bungalow: 8 - dintre care 2 sunt cu 2
camere și 6 sunt cu o cameră
Triple: 7
Familiale: 2 - pentru 4 persoane
Servicii: rent-a-car, schimb valutar, ziare
și reviste, cărţi poştale, room-service, spălătorie, curățătorie, călcătorie, lustragerie.

HOTEL
EDEN

Hotelul EDEN este situat pe DN 17
la intrarea în localitatea Câmpulung
Moldovenesc dinspre Suceava.
Dotări generale: restaurant - 250
locuri, parcare proprie, internet, păstrare obiecte de valoare, bar, terasă
50 locuri (disponibilă vara).
Săli de conferință: 2 - de 40, respec-
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tiv 30 de locuri.
Dotări camere: TV, minibar, baie cu
cadă, baie cu duș, internet - wireless,
uscător de păr, telefon.
Număr total camere: 34
Single: 2
Duble: 13 - dintre care 4 standard și
9 superior

Servicii masă: Se asigură în Eden
Garden Salon categorie 4 stele în sistem a la carte.
Fitness/Wellness/Sport:
piscină
acoperită, SPA, sală fitness, saună,
salină, jacuzzi (acces contra cost).
Distracție: bowling 2 piste, tenis de
masă (contra cost).

Oferta individuali 2018
Prețuri recomandate în Lei / noapte / persoană (adult în cameră)
Cazare + Mic
PERIOADA
TIP CAMERĂ
Dejun
Cameră single 3 stele superior
167.00
Cameră dublă 3 stele superior
110.50
Cameră triplă 3 stele superior
101.00
01 Ian - 29 Dec
Suita 3 stele superior
184.50
Bungalow 3 stele pentru 2 persoane
94.00
Bungalow dublu 3 stele pentru 4
81.75
persoane
Servicii incluse: mic dejun.
Servicii Opționale: acces SPA (piscină, jacuzzi, saună umedă, saună uscată, salină) 42
lei/persoană/acces.
Facilități copii (în cameră cu 2 adulți):
- Un copil cu vârsta până la 6 ani (neîmpliniți), cazat în pat cu părinții, are gratuitate la cazare.

TIMIȘOARA

JUDEȚUL TIMIȘ

HOTEL
CHECK INN

Oferta individuali 2018
Hotel CHECK INN se găseşte la doar
câteva minute de cele mai fascinante puncte turistice și cele mai active
centre culturale, în inima campusului
universitar, cu acces facil în orice
punct al orașului.
Dotări generale: restaurant - 60 de
locuri, parcare proprie - 18 locuri, internet, păstrare obiecte de valoare, bar,
recepție deschisă nonstop, terasă, camere de familie, lift, cameră de bagaje,
aer condiționat, zonă pentru fumători.
Săli de conferință: 1 - sala de
conferințe are o capacitate maximă
de 100 de persoane. Sala este dotată
cu echipamente de ultimă generație:
videoproiector, ecran de proiecție,
flipchart, whiteboard, internet wire-

less de mare viteză, pupitru, microfon, sonorizare.
Dotări camere: aer condiționat, TV,
minibar, seif, baie cu duș, internet,
birou, telefon.
Număr total camere: 48
Duble: 45
Apartamente: 3
Servicii: room service 11:00-23:00,
serviciu de spălătorie/curățătorie,
apel de trezire la cerere, asistentă turistică, închiriere mașini, internet point
în lobby, servicii media (PC, copiator,
imprimantă, scanner).
Servicii masă: se acordă în restaurantul „Check Inn”. Meniul este
din bucătăria românească locală și
internațională.

Prețuri recomandate în Euro / noapte / persoană (adult în cameră)
Cazare + Mic
PERIOADA
TIP CAMERĂ
Dejun
Cameră single standard
45.00

01 Ian - 31 Dec

Cameră dublă standard

25.50

Cameră single superior

51.00

Cameră dublă superior

28.00

Junior suite în regim single

69.00

Junior suite în regim dublă

37.50

Suită 4 persoane

18.75

Servicii incluse: mic dejun.
Facilități copii (în cameră cu 2 adulți):
- 1 copil cu vârsta până la 12 ani (neîmpliniți) beneficiază de gratuitate la cazare, fără
pat suplimentar;
- 1 copil mai mare de 12 ani achită contravaloarea unui mic dejun 5.5 euro/noapte. Nu
se asigură pat suplimentar.

TIMIȘOARA

JUDEȚUL TIMIȘ
RECOMANDAT

pentru evenimente

HOTEL
PERLA

Complexul PERLA este situat în centrul orașului Timişoara.
Dotări generale: restaurant, parcare proprie - păzită, acces persoane
cu dizabilități, internet - wireless,
păstrare obiecte de valoare, terasă,
recepție deschisă nonstop, grădină,
camere de familie, seif, cameră de

bagaje, aer condiționat.
Săli de conferință: 1 - o sală cu
capacitate de 120 locuri situată în
corpul A și dotată cu: aparatură sonorizare, videoproiector, flipchart și
ecran de proiecție.
Dotări camere: aer condiționat, TV,
minibar, baie cu duș, internet - wire-

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

less, uscător de păr, telefon, birou.
Număr total camere: 53
Duble: 44 - în corpul A sunt 6 duble
twin și 18 matrimoniale; în corpul B
sunt 18 duble twin și 2 matrimoniale.
Apartamente: 9 - în corpul A sunt 3
apartamente și 4 suite; în corpul B
sunt 2 suite.
Servicii: room service, serviciu de
trezire, spălătorie, mic dejun în cameră, serviciu de călcătorie, lustruire
pantofi, închirieri auto, fax/copiator,
serviciu de transfer (contra cost).
Servicii masă: se acordă în restaurantul propriu.

Fitness/Wellness/Sport: piscină în
aer liber - deschisă în sezonul cald,
sală fitness, saună, masaj, solar.

Oferta individuali 2018
Prețuri recomandate în Lei / noapte / persoană (adult în cameră)
Cazare + Mic
PERIOADA
TIP CAMERĂ
Dejun
Camera single 3 stele standard
213.00
Camera dubla 3 stele standard
121.00
01 Feb - 31 Dec
Camera single 4 stele
276.00
Camera dubla 4 stele
161.00
Servicii incluse: mic dejun.
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TIMIȘOARA

JUDEȚUL TIMIȘ

HOTEL
VICTORIA

Hotel VICTORIA este situat în centrul istoric al orașului Timişoara pe
o străduţă care face legătura între
Piața Unirii și Piaţa Victoriei.
Dotări generale: restaurant - pentru
micul dejun, internet, păstrare obiecte de valoare, recepție deschisă nonstop, camere pentru nefumători, seif,
cameră de bagaje, aer condiționat.
Dotări camere: aer condiționat, TV,
minibar, seif, baie cu cadă - sau duș,
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internet, uscător de păr, telefon.
Număr total camere: 15 - duble, triple și apartamente junior.
Servicii: trezire la ora solicitată,
room service, spălătorie, serviciu
de călcătorie, schimb valutar, închirieri biciclete, lustruire pantofi,
închirieri auto, birou de turism, fax/
copiator.
Servicii masă: micul dejun se asigură în salonul special amenajat.

Oferta individuali 2018
Prețuri recomandate în Lei / noapte / persoană (adult în cameră)
Cazare + Mic
PERIOADA
TIP CAMERĂ
Dejun
Cameră single
240.00
Cameră dublă
139.00
01 Ian - 31 Dec
Cameră triplă
102.33
Junior suite
216.00
Servicii incluse: mic dejun.
Facilități copii (în cameră cu 2 adulți):
- Un copil cu vârsta mai mică de 7 ani (neîmpliniți), beneficiază de gratuitate la cazare, fără
pat suplimentar;
- Un copil cu vârsta peste 7 ani, achită 66 lei/noapte, cu pat suplimentar și mic dejun inclus.

PLATA ÎN RATE FĂRĂ DOBÂNDĂ
La EXIMTUR poți plăti în RATE FĂRĂ DOBÂNDĂ cu cardurile de credit emise de:

Credit Europe Bank
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BCR
4 rate fără dobândă
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4 rate fără dobândă
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Early booking cu
S¤QÅOD25% reducere

25 ANI

EUROPA DE NORD
MEDITERANA
CARAIBE
AMERICA DE SUD

CROAZIERE
2018
www.eximtur.ro

VACAN˜E ÎN
786ʄ-2ʄ8%8)
2018
www.eximtur.ro

AUSTRIA
UNGARIA
Plata în UDWHIÅUÅ
GRE¤QGÅ

25 ANI

AMERICA DE NORD
AUSTRALIA
OCEANUL INDIAN
ASIA

AMERICA
')286%0ʄ
CARAIBE

DESTINA˜II
EXOTICE
2018
www.eximtur.ro

OCEANUL
INDIAN
AFRICA | ASIA

Prin intermediul parteneriatelor EXIMTUR
cu băncile Garanti Bank, Credit Europe
Bank, Banca Transilvania, Raiffeisen
Bank, Alpha Bank, Banca Comercială
Română, Unicredit și Bancpost EXIMTUR
dă posibilitatea clienţilor să achite orice
serviciu în rate fără dobândă. Programul
“Plata în rate fără dobândă” derulat de
EXIMTUR s-a bucurat de un real succes,
aducând companiei o creștere de 600% a
numărului de clienţi care au ales această
formă de plată.

Hoteluri recomandate
pentru evenimente
București
Brașov
Brașov

Hotel Ambasador
Hotel Ambient
Hotel Cubix







Cluj-Napoca

Cluj-Napoca

Cluj-Napoca

Grand Hotel Italia
Grand Hotel Napoca
Hotel Golden Tulip Ana Dome 





Oradea

Iași

Constanța

Hotel Ramada
Hotel Unirea
Hotel Ramada







Suceava

Sighișoara

Sighetu Marmației

Hotel Sonnenhof
Hotel DoubleTree by Hilton 
Hotel Grădina Morii





Tulcea

Timișoara

Târgu Mureș

Hotel Esplanada
Hotel Perla
Hotel Privo
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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

Cardul de credit CardAvantaj este emis de Credit Europe Bank (România) S.A.

25 ANI

Zboară cu avionul
relaxat, vesel, fără griji!
Zilnic peste 8 milioane de pasageri călătoresc cu avionul.
Orice destinaţie ai alege, noi rezervăm biletul de avion
potrivit pentru tine.

Informaţii și rezervări non-stop la *9977 sau 0364 803888

(apel cu tarif normal)

www.eximtur.ro

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.

