
Litoral Marea Neagră
Staţiuni balneare
SPA și Wellness
Vacanţe la munte
Delta Dunării
Orașe în România

VACANŢE
ÎN ROMÂNIA

Poţi plăti cu  
Vouchere de Vacanţă

www.eximtur.ro
Informaţii și rezervări 24/7

*9977 sau 0364 803 888
apeluri cu tarif normal
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Pasul 1
dai click pe VACANȚE ÎN ROMÂNIA, 
completezi formularul de căutare și dai click 
pe butonul CAUTĂ

Pasul 2
alegi hotelul din lista afișată 

Pasul 3
rezervi tipul de cameră și serviciile dorite 

Cum rezervi o VACANŢĂ ÎN ROMÂNIA
în site www.eximtur.ro



Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)
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Cumpără de la EXIMTUR  
cu VOUCHERE DE VACANŢĂ

Ce sunt voucherele de vacanţă?

Voucherele de vacanţă sunt bonuri de valoare tipărite pe hârtie, 
asemănătoare cu tichetele de masă, sau sub forma unui card bancar 
pe suport electronic, cu care, cel care primeşte voucherele poate 
cumpăra servicii turistice/vacanţe în România pentru el şi familie.

De unde poţi primi vouchere de vacanţă?

Voucherele de vacanţă le poţi primi de la compania sau instituţia în 
care lucrezi, dacă ai un contract individual de muncă valabil şi dacă 
compania sau instituţia hotărăşte să acorde asemenea beneficii 
salariaţilor.

Ce faci cu voucherele de vacanţă?

Fie că sunt pe suport de hârtie sau pe un card, cu voucherele de 
vacanţă îţi cumperi servicii turistice în România şi te bucuri de o 
vacanţă binemeritată.

Vino cu voucherele de vacanţă în Agenţiile EXIMTUR, înainte de 
termenul lor de expirare, şi poţi alege să îţi petreci vacanta oricând pe 
parcursul anului 2020 și, pe măsură ce apar ofertele și în anul 2021.

Consultanţii noştri îţi vor prezenta o ofertă foarte bogată de servicii 
turistice din care tu vei alege ce ţi se potriveşte cel mai bine.

Sau poţi să intri pe www.eximtur.ro și să îţi alegi vacanţa dorită 
din oferta EXIMTUR. Când te-ai decis asupra ofertei, vii în 
agenţia EXIMTUR şi achiţi serviciile turistice cu voucherele de 
vacanţă sau online pe site-ul www.eximtur.ro daca ai card 
de vouchere de vacanta. Dacă valoarea serviciilor e mai 
mare decât valoarea voucherelor, poţi să achiţi diferenţa 
cu bani cash sau cu cardul în agenţie sau pe site.

De asemenea, poţi să cumperi mai multe sejururi scurte 
plătind cu vouchere de cazare. Tu decizi cum le foloseşti!

Cum poţi cumpăra cu vouchere de vacanţă de 
la EXIMTUR?
Oferta se poate solicita în oricare dintre agenţiile EXIMTUR din 
ţară, prin email, apelând serviciul de rezervări non-stop (*9977), 
sau prin intermediul site-ului www.eximtur.ro, însă, atunci când 
plăteşti cu vouchere de vacanţă pe suport de hartie (tichete), va 
trebui să le prezinţi personal, în agenţie, consultantului de turism 
EXIMTUR.
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De ce să cumperi de la EXIMTUR cu vouchere de vacanţă?

Îţi oferim posibilitatea să alegi dintre peste 600 de hoteluri, vile și pensiuni în 
România; cu siguranţă vei găsi ceva care să ţi se potrivească.

Ai la dispoziţie mai multe servicii, dintre care poţi alege unul sau mai multe, pe 
care să le achiţi integral cu vouchere.

Poţi plăti cu vouchere de vacanţă combinaţii de servicii de cazare și/sau masă 
cu servicii de transport la destinaţie (bilet avion, transport autocar).

Vacanţa ta este garantată. Suntem una dintre cele mai mari companii de 
călătorii din România, care oferă siguranţă și calitate și există în piaţă de peste 
27 de ani.

Ce poţi să cumperi cu vouchere de vacanţă?

• Vacanţe pe Litoralul românesc al Mării Negre – în toate staţiunile
• Vacanţe în toate staţiunile balneo – climaterice
• Vacanţe în hoteluri cu servicii SPA
• Vacanţe în Delta Dunării
• Servicii turistice în orașe din România

În concluzie, poţi să cumperi servicii de masă, de transport şi alte servicii 
opţionale, conexe cazării cu locul de desfășurare în România.

De unde poţi să cumperi cu vouchere de vacanţă?

Poţi plăti cu vouchere de vacanţă la toate agenţiile şi francizele EXIMTUR. Vei 
găsi lista completă pe spatele catalogului.

Cum arată un voucher sau tichet de vacanţă şi care sunt 
cele acceptate de noi?
Voucherele de vacanţă tipărite arată similar unor tichetele de masă, iar cele pe 
suport electronic, ca un card bancar.

Unităţile emitente cu care avem noi contract în momentul de faţă sunt:
• Edenred
• UP Romania (Cheque Dejeuner)
• Sodexo



Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)
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CUPRINS
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CUPRINS
CRIȘANA
Băile Felix, județul Bihor
Hotel Lotus Therm ***** ..........................8
Hotel Internațional ****...............................8
Hotel Termal *** .............................................8
Hotel Nufărul *** ............................................8
Hotel Poienița *** ...........................................8
Hotel Mureș ** ..................................................8
Hotel President **** ....................................9
Hotel Aqua President **** ..........................9
Hotel President SPA **** ............................9
Hotel Padiș *** ...............................................9
Hotel Muncel ** ................................................9
Pensiunea Anthimos **** ...........................9
Moneasa, județul Arad
Hotel Parc *** .............................................. 10
Pensiunea Lacul Liniștit *** ....................... 10

BANAT
Băile Herculane, județul Caraș Severin
Hotel Afrodita Resort & Spa **** ............. 11
Grand Hotel Minerva Resort & Spa **** . 11
Hotel Versay **** ....................................... 11
Hotel Diana *** ............................................ 11
Hotel Sara’s Sons *** .................................. 11
Hostel Sara’s Sons *** ................................ 11
Hotel Roman ** .............................................. 12
Hotel Domogled ***..................................... 12
Hotel Golden Spirit *** ................................ 12
Hotel Dacia ** ................................................ 12
Buziaș, județul Timiș
Hotel Phoenix Conference & SPA **** ... 12
Hotel Parc *** .............................................. 12 

BUCOVINA
Vatra Dornei, județul Suceava
Hotel Bradul ***........................................... 14
Hotel Carol **** ......................................... 14
Hotel Dorna **** ....................................... 14
Vila Franz Joseph *** ................................. 14
Poiana Negrii, județul Suceava
Pensiunea La Bella Vista **** ................. 14
Vama, județul Suceava
Pensiunea Bucovina Lodge **** ............. 14
Gura Humorului, județul Suceava
Hotel Best Western Bucovina **** ......... 15
Pensiunea Casa Humor **** ................... 15
Pensiunea Hilde`s Residence **** .......... 15
Pensiunea La Conac în Bucovina **** ... 15
Hotel Toaca Bellevue **** ....................... 15
Sucevița, județul Suceava
Complex Turistic Voievod **** ................ 15
Complex Popas Turistic Bucovina **** .. 16
Hotel Sofia **** ......................................... 16
Voroneț, județul Suceava
Pensiunea Perla Bucovinei **** .............. 16

OLTENIA
Băile Govora, județul Vâlcea
Hotel Belvedere *** ..................................... 18
Hotel Parc ** .................................................. 18
Hotel Oltenia *** .......................................... 18
Hotel Palace **** ...................................... 18
Băile Olănești, județul Vâlcea
Hotel Alice *** ............................................. 18
Hotel Florilor *** .......................................... 18

Hotel Olănești ****.................................... 19
Hotel Parâng **.............................................. 19
Hotel Stogu ***............................................ 19
Hotel Suprem *** ........................................ 19
Hotel Tisa *** .............................................. 19
Pensiunea Izvoare *** ................................ 19
Pensiunea Maria ** ....................................... 20
Călimănești - Căciulata, județul Vâlcea
Complex Balnear Cozia *** ........................ 20
Hotel Central *** ......................................... 20
Hotel Orizont - Cozia *** ............................. 20
Hotel Domniţei *** ...................................... 20
Pensiunea Domniţei **** ......................... 20
Hotel Traian *** ........................................... 21
Dubova, județul Mehedinți
Cabana Delfinul *** ..................................... 21
Eșelnița, județul Mehedinți
Pensiunea Danubia **** .......................... 21
Casa Danubia *** ........................................ 21
Pensiunea Steaua Dunării *** ................... 21
Voineasa, județul Vâlcea
Hotel Zan **** ........................................... 21

TRANSILVANIA
Albac, județul Alba
Pensiunea Steaua Arieșului **** ............ 22
Arpașu de Sus, județul Sibiu
Complex Turistic Albota **** ................... 22
Balvanyos, județul Covasna
Grand Hotel Balvanyos **** .................... 22
Bazna, județul Sibiu
Complex Balnear Expro *** ........................ 22
Băile Tușnad, județul Covasna
Hotel Ciucaș *** .......................................... 22
Hotel O3zone **** ..................................... 22
Hotel Fortuna *** ........................................ 23
Hotel Tușnad ** ............................................. 23
Biertan, județul Sibiu
Complex Medieval Unglerus **** ............ 23
Borsec, județul Harghita
Vila Bella *** ................................................ 23
Bran - Moieciu, județul Brașov
Complex Club Vila Bran *** ........................ 23
Complex Cheile Grădiștei Fundata *** ..... 23
Complex Cheile Grădiștei Moieciu *** ...... 24
Hotel Maridor **** .................................... 24
Hotel Wolf 1 *** ........................................... 24
Hotel Wolf 2 **** ....................................... 24
Colibița, județul Bistrița Năsăud
Fisherman’s Resort *** .............................. 24
Hotel Roser House **** ........................... 24
Covasna, județul Covasna
Hotel Clermont **** .................................. 25
Hotel Montana *** ...................................... 25
Hotel TTS Spa & Wellness **** ............... 25
Hotel Covasna *** ....................................... 25
Hotel Căprioara **** ................................. 25
Daneș, județul Mureș
Domeniul Dracula *** ................................. 25
Geoagiu Băi, judeţul Hunedoara
Hotel Germisara **** ................................ 27
Hotel Diana *** ............................................ 27

Lacu Roșu, județul Harghita
Hotel Lacu Roșu *** ................................... 27
Hotel Iasicon *** ......................................... 27
Ogra, județul Mureș
Castel Haller **** ...................................... 27
Orăștie, județul Hunedoara
Arsenal Park Transilvania *** .................... 27
Moieciu de Sus, județul Brașov
Hotel Mistral Resort *** ............................. 28
Păltiniș, județul Sibiu
Hohe Rinne Păltiniș Hotel Spa **** ........ 28
Pensiunea Rafael **** .............................. 28
Hotel Cindrel *** .......................................... 28
Poiana Brașov, județul Brașov
Complex Monterai *** ................................ 28
Hotel Alpin/Aparthotel Alpin **** ............. 28
Hotel Piatra Mare ****.............................. 29
Hotel Rizzo Boutique **** ........................ 29
Hotel Ruia *** .............................................. 29
Hotel Silver Mountain *** ........................... 29
Teleferic Grand Hotel **** ....................... 29
Praid, județul Harghita
Pensiunea Princess *** .............................. 29
Pensiunea Praid *** .................................... 30
Predeal, județul Brașov
Cabana Vânătorilor *** ............................... 30
Hotel Eden *** ............................................. 30
Eden 1 *** .................................................... 30
Eden 2 *** .................................................... 30
Eden 3 *** .................................................... 30
Eden 4 *** .................................................... 31
Hotel Belvedere *** ..................................... 31
Hotel Bulevard *** ....................................... 31
Hotel Carmen **** .................................... 31
Hotel Carpaţi *** ......................................... 31
Hotel Cirus *** ............................................. 31
Pensiunea Hilltop *** .................................. 32
Hotel Orizont **** ..................................... 32
Hotel Rozmarin **** ................................. 32
Pensiunea Toledo *** ................................. 32
Râșnov, județul Brașov
Hotel Radsor **** ..................................... 32
Sângeorgiu de Mureș, județul Mureș
Hotel Apollo **** ....................................... 32
Sovata, județul Mureș
Sovata Ensana Health Spa Resort Hotel **** 33
Brădet Ensana Health Spa Resort Hotel **** 33
Hotel Aluniș *** ........................................... 33
Hotel Szeifert ***......................................... 33
Hotel Lacul Ursu *** ................................... 33
Hotel Relax **** ........................................ 33
Boutique Hotel Fabesca **** .................. 34
Pensiunea Isuica *** ................................... 34
Teliucu Inferior, judeţul Hunedoara
Motel Cinciș *** ........................................... 34
Timișu de Jos, judeţul Brașov
Hotel Domeniul Dâmbu Morii *** .............. 34
Valea Drăganului, judeţul Cluj
Pensiunea Art1000 **** ........................... 34
Zăbala, județul Covasna
Zabola Estate ** ............................................ 34
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CUPRINS
MOLDOVA
Durău, județul Neamț
Hotel Bistrița **** ..................................... 35
Hotel Bradul ***........................................... 35
Hotel Brânduşa ** ......................................... 35
Slănic Moldova, județul Bacău
Hotel Dobru *** ........................................... 35
Hotel Euro Vacanţa ***............................... 35
Hotel Nemira **** ..................................... 35
Hotel Perla **** ......................................... 36
Vila Teleconstrucția *** .............................. 36
Hotel Venus ** ............................................... 36

MARAMUREȘ
Baia Sprie, județul Maramureș
Complex Turistic Șuior *** ......................... 37
Borșa, județul Maramureș
Hotel Victoria *** ........................................ 37
Hotel Roman *** ......................................... 37
Hotel Nord *** ............................................. 37
Hotel Păltiniş *** ......................................... 37
Hotel Cerbul ** ............................................... 37
Cavnic, județul Maramureș
Hotel Roata *** ........................................... 38
Dănești, județul Maramureș
Hotel Secret Garden **** ......................... 38
Pensiunea Hanul Teilor *** ........................ 38
Ocna Șugatag, județul Maramureș
Pensiunea Popasul din Deal *** ................ 38
Pensiunea Holiday *** ................................ 38
Hotel Crăiasca *** ....................................... 38
Recea, județul Maramureș
Hotel Romanița **** ................................. 39
Săcel, județul Maramureș
Pensiunea Lăcrămioara *** ....................... 39
Tășnad, județul Satu Mare
Hotel Marissa *** ........................................ 39
Vișeu de Sus, județul Maramureș
Hotel Mirage Resort **** ......................... 39
Blidari, județul Maramureș
Hotel Lostrița **** .................................... 39

MUNTENIA
Amara, județul Ialomița
Hotel Dana **** ......................................... 41
Hotel Ialomița *** ........................................ 41
Hotel Parc *** .............................................. 41
Arefu, județul Argeș
Hotel Valea cu Pești **** ......................... 41
Azuga, județul Prahova
Hotel Azuga Ski & Bike Resort *** ............ 41
Bușteni, județul Prahova
Hotel Alexandros *** .................................. 41
Hotel Conac Bavaria *** ............................. 42
Hotel Iri *** .................................................. 42
Hotel Silva ***.............................................. 42
Pensiunea Casa Freya **** ...................... 42
Moroeni, județul Dâmbovița
Hotel Peștera **** .................................... 42
Pucioasa, județul Prahova
Pensiunea La Familia *** ........................... 42

Sinaia, județul Prahova
Hotel Bucegi *** .......................................... 43
Hotel Caraiman *** ..................................... 43
Hotel Carpathia **** ................................. 43
Hotel Cumpătu **** .................................. 43
Elexus Apartments *** ............................... 43
Hotel Foișorul cu Flori **** ...................... 43
Hotel Excelsior Boutique ***...................... 44
Hotel Internațional ****............................ 44
Pensiunea Casa Iris **** .......................... 44
Hotel Marami ***......................................... 44
Hotel Marea Neagră *** ............................. 44
Hotel New Montana **** ......................... 44
Hotel Palace **** ...................................... 45
Hotel Smart **** ....................................... 45
Pensiunea Oblique ***** ........................ 45
Vila Camelia *** ........................................... 45
Vila Economat **** ................................... 45
Hotel Regal 1880 *** .................................. 45

DELTA DUNĂRII
Băltenii de Sus, județul Tulcea
Hotel Wels **** ......................................... 46
Dunavățu de Jos, județul Tulcea
Hotel New Egreta **** .............................. 46
Jurilovca, județul Tulcea
Complex Turistic Eden - Gura Portiței *** 46
Mahmudia, județul Tulcea
Hotel Mon Jardin **** .............................. 46
Casa Teo **** ............................................ 46
Murighiol, județul Tulcea
Puflene Resort **** .................................. 46
Pensiunea Peninsula **** ........................ 47
Pensiunea Rio Divino *** ........................... 47
Nufăru, județul Tulcea
Complex Steaua Apelor **** ................... 47
Sfântu Gheorghe, județul Tulcea
Complex Green Village **** ..................... 47
Pensiunea Delta Marina *** ....................... 47
Sulina, județul Tulcea
Pensiunea Casa Sibiană *** ...................... 47
Jurilovca, județul Tulcea
Ponton Plutitor Bella Marina **** ........... 48
Crișan, județul Tulcea
Hotel Lebăda Luxury Resort & SPA ***** 48

LITORAL
Mamaia
Hotel Tomis *** ........................................... 50
Hotel Phoenicia Holiday Resort **** ...... 50
Hotel Modern **** .................................... 50
Hotel Savoy **** ....................................... 50
Hotel Riviera *** .......................................... 50
Hotel Lido *** .............................................. 50
Hotel Aurora ** .............................................. 51
Hotel Dorna *** ........................................... 51
Hotel Metropol ** .......................................... 51
Pirates Resort Mamaia (Fostul Hotel Bicaz) *** 51
Hotel Victoria *** ........................................ 51
Complex Mediteranean *** ........................ 51
Hotel Majestic *** ....................................... 52

Hotel Comandor ****................................ 52
Zenith Conference & Spa Hotel **** ....... 52
Hotel Select ** ............................................... 52
Hotel Lotus ** ................................................ 52
Grand Hotel Astoria *** .............................. 52
Hotel Amiral **** ...................................... 53
Hotel Palas **** ........................................ 53
Hotel Ambasador ****.............................. 53
Hotel Phoenicia Luxury **** .................... 53
Hotel Perla *** ............................................. 53
Hotel Iaki ****............................................ 53
Hotel Central *** ......................................... 54
Hotel Pescăruș ** .......................................... 54
Hotel Condor **** ..................................... 54
Hotel Dunărea *** ....................................... 54
Hotel Romantic *** ..................................... 54
Hotel Hefaistos *** ..................................... 54
Hotel Malibu **** ...................................... 55
Hotel Bavaria Blu **** .............................. 55
Hotel Vega ***** ..................................... 55
Hotel Phoenicia Royal ***** .................. 55
Hotel Siret *** .............................................. 55
Hotel Parc **** .......................................... 55
Hotel Marie *** ............................................ 56
Hotel Apollo *** ........................................... 56
Hotel Sara Boutique *** ............................. 56
Nautic Luxury Club *** ............................... 56
Hotel Del Mar **** .................................... 56
Hotel Opera **** ....................................... 56
Arena Regia Hotel & SPA ***** ............. 57
Nautic Sport Club *** ................................. 57
Hotel Scapino **** .................................... 57
Tomis Garden Aparthotel ***..................... 57
Vile Turistice Blue Beach Studios *** ....... 57
Hotel Splendid **** ................................... 57
Hotel Richmond **** ................................ 58
Hotel Alcor **** ......................................... 58
Hotel Ges **** ........................................... 58
Hotel Manor **** ...................................... 58
Hotel Stavros **** .................................... 58
Hotel Nyota **** ....................................... 58
Hotel Queen Vera **** .............................. 59
Hotel Voila-Caraiman *** ........................... 59
Hotel Piccadilly *** ..................................... 59
Eforie Nord
Complex Steaua De Mare *** .................... 59
Hotel Union *** ............................................ 59
Hotel Cupidon ** ............................................ 59
Complex Bran-Brad-Bega **** ................ 60
Hotel Club Dunărea *** .............................. 60
Hotel Steaua De Mare-Aqvatonic ****.... 60
Hotel Fortuna *** ........................................ 60
Hotel Traian *** ........................................... 60
Hotel Ovicris ** .............................................. 60
Hotel Apollo *** ........................................... 61
Hotel Mondial **** .................................... 61
Hotel Mirage **** ...................................... 61
Hotel Rhodos *** ........................................ 61
Hotel Petrolul *** ........................................ 61
Hotel Acapulco ***...................................... 61
Hotel Belvedere ** ......................................... 62
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CUPRINS
Hotel Coral *** ............................................. 62
Hotel Europa **** ..................................... 62
Hotel Vraja Mării ** ....................................... 62
Hotel Pescăruș ** .......................................... 62
Hotel Carmen ** ............................................ 62
Hotel Felix *** .............................................. 63
Hotel Venus ** ............................................... 63
Hotel Diana *** ............................................ 63
Eforie Sud
Hotel Splendid *** ....................................... 63
Costinești
Vox Maris Grand Resort **** ................... 63
Hostel Pierre Pentru Tineret *** ................ 63
Pensiunea Maria *** ................................... 64
Hostel Impact G *** .................................... 64
Hotel Meridian ** ........................................... 64
Pensiunea Trident **** ............................. 64
Hotel Intim *** ............................................. 64
Olimp
Hotel Holiday Blue (Fostul Hotel Slatina) *** . 64
Hotel Majestic *** ....................................... 65
Hotel Cocor **** ....................................... 65
Hotel Pam Beach *** .................................. 65
Hotel Holiday Olimp *** .............................. 65
Complex Lacul Racilor *** ......................... 65
Neptun
Hotel Decebal *** ........................................ 65
Hotel Miorița *** .......................................... 66
Hotel Sara *** .............................................. 66
Hotel Callatis ** ............................................. 66
Complex 2D Hotels *** ............................... 66
Hotel Recif *** ............................................. 66
Hotel Apollo *** ........................................... 66
Q Hotel *** ................................................... 67
Hotel Tomis *** ........................................... 67
Hotel Traian ** ............................................... 67
Hotel Dacia ** ................................................ 67
Hotel Doina *** ............................................ 67
Complex Spring Holiday (Fostele Hoteluri Prahova 
și Clăbucet, renovate în 2020) ***  ............ 67
Jupiter
Club Tismana *** ........................................ 68
Hotel Capitol *** .......................................... 68
Hotel Majestic *** ....................................... 68
Hotel Delta *** ............................................. 68
Hotel Meteor ***  ......................................... 68
Complex Iris–Mimoza *** .......................... 68

Hotel Cometa *** ........................................ 69
Hotel Nalba *** ............................................ 69
Hotel Violeta *** .......................................... 69
Hotel Olimpic **** ..................................... 69
Cap Aurora
Hotel Mera Onix **** ................................ 69
Hotel California *** ..................................... 69
Venus
Hotel Mera Resort **** ............................ 70
Hotel Vulturul *** ........................................ 70
Hotel Turquoise **** ................................ 70
Hotel Afrodita **** .................................... 70
Hotel Favorit *** .......................................... 70
Hotel Sanda ** ............................................... 70
Hotel Melodia **** .................................... 71
Hotel Iulia Resort ** ...................................... 71
Hotel Raluca *** .......................................... 71
Hotel Corina *** ........................................... 71
Hotel Rodica ** .............................................. 71
Hotel Sunquest *** ..................................... 71
Hotel Inter Venus ***** .......................... 72
Hotel Skiathos *** ....................................... 72
Hotel Thasos *** ......................................... 72
Saturn
Hotel Cupidon **** ................................... 72
Hotel Narcis *** ........................................... 72
Hotel Hora *** ............................................. 72
Hotel Sirena *** ........................................... 73
Hotel Cleopatra **** ................................. 73
Hotel Balada *** .......................................... 73
Hotel Cerna *** ............................................ 73
Hotel Saturn ***** .................................. 73
Hotel Semiramis *** ................................... 73
Hotel Aida ** .................................................. 74
Mangalia
Hotel Paradiso *** ...................................... 74
Hotel Corsa *** ............................................ 74
Hotel Mera Brise **** ............................... 74
MSR Port Hotel **** ................................. 74

ORAȘE DIN ROMÂNIA
Alba Iulia, județul Alba
Pensiune La Maison de Caroline **** ..... 75
Brașov, județul Brașov
Hotel Alinalex *** ........................................ 75
Hotel Q *** ................................................... 75
Hotel Jasmine *** ....................................... 75

Hotel Belvedere **** ................................. 75
Hotel Belfort *** .......................................... 75
Hotel Bella Muzica *** ................................ 76
București
Hotel Ambasador ****.............................. 76
Euro Hotels International Arcul de Triumph *** 76
Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava
Hotel Eden *** ............................................. 76
Cluj-Napoca, județul Cluj
Pensiunea Cluj *** ...................................... 76
Hotel Capitolina City Chic *** .................... 76
Hotel Lol et Lola *** .................................... 77
Grand Hotel Napoca **** ......................... 77
Hotel Golden Tulip Ana Dome **** ......... 77
Constanța, județul Constanța
Hotel Ramada **** ................................... 77
Hotel Dali *** ............................................... 77
Hotel Maria *** ............................................ 77
Iași, județul Iași
Hotel Unirea **** ...................................... 78
Hotel Bellaria **** ..................................... 78
Oradea, județul Bihor
Hotel Nevis **** ........................................ 78
Hotel Impero ***.......................................... 78
Hotel Silver Conference și SPA ***............ 78
Piatra Neamț, județul Neamț
Hotel Central Plaza **** ........................... 78
Sibiu, județul Sibiu
Hotel Parc *** .............................................. 79
Hotel Best Western Silva **** ................. 79
Sighetu Marmației, județul Maramureș
Hotel Gradina Morii *** .............................. 79
Sighișoara, județul Mureș
Hotel Sighișoara *** ................................... 79
Hotel DoubleTree by Hilton – Cavaler **** .79
Suceava, județul Suceava
Hotel Conacul Domnesc *** ...................... 79
Timișoara, județul Timiș
Hotel Victoria *** ........................................ 80
Hotel Check Inn *** ..................................... 80
Turda, județul Cluj
Hotel Castel Prințul Vânător **** ............ 80
Hotel Sungarden Salin *** ......................... 80
Vișeu de Sus, județul Maramureș
Hotel Montana *** ...................................... 80
Hotel Gabriela *** ....................................... 80

Legendă
Piscină 
acoperită

Piscină 
descoperită

Tratament 
balnear

Welness, spa,
întreţinere, 
refacere

Stațiune 
turistică

Loc de joacă 
pentru copii

Animale de 
companie 
acceptate

Conferinţe
evenimenteSală fitness WiFi

La EXIMTUR poţi solicita rezervare în orice unitate hotelieră clasificată de Ministerul Turismului din România! 
Ne vom strădui să îţi asigurăm vacanţa dorită!



Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)
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CRIȘANA Informaţii suplimentare despre unităţile 
de cazare pe site www.eximtur.ro

Din toamna anului 2019:
Zonă de plajă
2 piscine exterioare cu 
apă termală 
1 bazin pentru copii cu 
apă recirculat

Bază de tratament proprie

Săli de conferință
BĂILE  FELIX
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CRIȘANA Informaţii suplimentare despre unităţile 
de cazare pe site www.eximtur.ro

Băile Felix, judeţul Bihor 

HOTEL TERMAL
***

 
 
 
 
 
 
 

Situat în apropierea pădurii, Hotel Termal este 
în topul unităţilor de 3 stele din ţară prin cali-
ate, curăţenie, profesionalism. Recomandăm 
piscinele exterioare și restaurantul!

Preţuri începând de la

196,00 lei
/zi/persoană/cazare cu demipensiune, 

acces piscine (sejur minim 5 nopți)

Băile Felix, judeţul Bihor 

HOTEL INTERNAȚIONAL
****

 
 
 
 
 
 
 

Devenit un etalon în domeniul turismului 
balnear prin calitatea serviciilor oferite,  
dotări şi personal. Recomandăm noua  
piscină exterioară!

Preţuri începând de la

226,00 lei
/zi/persoană/cazare cu demipensiune, 

acces piscine (sejur minim 5 nopți)

Băile Felix, judeţul Bihor 

HOTEL NUFĂRUL
***

 
 
 
 
 
 
 

Liniştea, calitatea şi intimitatea,  
precum şi accesul la piscinele hotelului Termal 
sunt avantajele acestui hotel situat lângă pădurea 
Felix şi ştrandul Apollo. Recomandăm cina pe 
terasa exterioară a restaurantului.

Preţuri începând de la

180,00 lei
/zi/persoană/cazare cu 

demipensiune, acces piscine (sejur 
minim 5 nopți, cameră fără balcon)

Băile Felix, judeţul Bihor 

HOTEL LOTUS THERM
*****

 
 
 
 
 
 
 

Lotus Therm Spa & Luxury Resort include un 
aquapark inedit, unic în România. Felixarium este 
construit și proiectat la cele mai înalte standarde şi 
oferă distracţie şi surprize, indiferent de vârstă. Re-
comandăm terapia Tecar și restaurantul gourmet!

Preţuri începând de la

357,00 lei
/zi/persoană/ cazare cu demipensiune, 

acces AquaPark (sejur minim 5 nopti)

Băile Felix, judeţul Bihor 

HOTEL POIENIȚA
***

 
 
 
 
 

Nou! Recomandăm piscinele exterioare cu 
acces gratuit pentru turiștii hotelului.

Preţuri începând de la

185,00 lei
/zi/persoană/cazare cu 

demipensiune, acces piscine  
(sejur minim 5 nopți)

Băile Felix, judeţul Bihor 

HOTEL MUREȘ
**

 
 
 
 
 

Renovat recent, oferă turiştilor servicii  
de masă şi tratament iar orele petrecute  
la piscina exterioară cu acces gratuit vor fi  
de neuitat.

Preţuri începând de la

166,00 lei
/zi/persoană/ cazare cu 

demipensiune, acces piscine  
(sejur minim 5 nopți)
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CRIȘANA Informaţii suplimentare despre unităţile 
de cazare pe site www.eximtur.ro

Băile Felix, judeţul Bihor 

HOTEL PADIȘ
***

 
 
 

Complexul hotelier Padiş este locaţia preferată 
a persoanelor ce doresc să profite de efectele 
benefice ale apei termale şi a tratamentului 
complex oferit de această unitate.

Preţuri începând de la

184,00 lei
/zi/persoană/cazare cu 

demipensiune - bufet suedez

Băile Felix, judeţul Bihor 

HOTEL MUNCEL
**

 
 
 
 
 

Hotel Muncel beneficiază de o poziţie privilegia-
tă în Băile Felix, impunându-se prin grandoarea 
clădirii chiar în km 0 al staţiunii, la mici distanţe 
de cele mai importante puncte de interes.

Preţuri începând de la

143,00 lei
/zi/persoană/ 

cazare cu demipensiune

Băile Felix, judeţul Bihor 

PENSIUNEA ANTHIMOS
****

 
 
 
 
 

Pensiunea a fost creată ca o oază de linişte şi 
relaxare, pentru a oferi confort şi atmosferă 
primitoare clienţilor săi. Situată aproape de 
Aqua Park President.

Preţuri începând de la

135,00 lei
/zi/persoană/ 

cazare cu mic dejun

Băile Felix, judeţul Bihor 

HOTEL AQUA PRESIDENT
****

 
 
 
 
 
 
 

Pentru iubitorii de spa şi distracţii acvatice 
acest hotel oferă în cadrul lui toate serviciile 
de masă şi agrement. Intrarea la Aqua Park 
President este inclusă!

Preţuri începând de la

175,00 lei
/zi/persoană/ cazare cu demipensiune, 

acces piscine (sejur minim 8 nopți)

Băile Felix, judeţul Bihor 

HOTEL PRESIDENT
****

 
 
 
 
 
 
 

Aflat într-un cadru natural deosebit, oferă 
condiţii excelente pentru relaxare, tratament, 
dar şi pentru întâlnirile de afaceri.

Preţuri începând de la

175,00 lei
/zi/persoană/ cazare cu demipensiune, 

acces piscine (sejur minim 8 nopți)

Băile Felix, judeţul Bihor 

HOTEL PRESIDENT SPA
****

 
 
 
 
 
 
 

Hotelul este nou construit, având 
atât propriul centru spa cât şi acces 
gratuit la Aqua Park President.

Preţuri începând de la

197,00 lei
/zi/persoană/ cazare cu demipensiune, 

acces piscine (sejur minim 8 nopți)
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CRIȘANA Informaţii suplimentare despre unităţile 
de cazare pe site www.eximtur.ro

Moneasa, judeţul Arad 

HOTEL PARC
***

 
 
 
 
 
 

Relaxarea oferită turiştilor de staţiunea 
Moneasa este completată de hotel Parc prin 
centrul Spa, restautrantul cu terasă şi atmo-
sfera prietenoasă.

Preţuri începând de la

100,00 lei
/zi/persoană/ 

cazare cu mic dejun

Moneasa, judeţul Arad 

PENSIUNEA LACUL LINIȘTIT
***

 
 
 
 
 
 
 

Situat pe o insulă în mijlocul lacului din  
Moneasa, pensiunea este unică prin amplasa-
re şi prin atmosfera oferită turiştilor.

Preţuri începând de la

75 lei
/zi/persoană/ 

cazare cu mic dejun

Poţi plăti  
cu vouchere 
de vacanţă
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BANAT Informaţii suplimentare despre unităţile 
de cazare pe site www.eximtur.ro

Băile Herculane, judeţul Caraș Severin 

HOTEL AFRODITA RESORT & SPA
****

 
 
 
 
 
 
 

Situat în centrul staţiunii, Afrodita Resort & 
Spa îmbină confortul cu beneficiile terapiilor 
balneare. Herculum SPA vă aşteaptă pentru 
câteva clipe, ore sau zile de răsfăţ.

Prețuri începând de la

209,00 lei
/zi/persoană/cazare cu mic dejun și 

prânz (sejur minim 5 nopți )

Băile Herculane, judeţul Caraș Severin 

GRAND HOTEL MINERVA RESORT & SPA
****

 
 
 
 
 
 

După o renovare spectaculoasă, acest hotel 
intră direct în topul celor mai luxoase unităţi din 
România. Restaurant, conferinţe, Centrul SPA vă 
așteaptă cu promisiunea unui sejur fantastic.

Prețuri începând de la

200,00 lei
/zi/persoană/cazare cu mic dejun

Băile Herculane, judeţul Caraș Severin 

HOTEL VERSAY
****

 
 
 
 
 
 
 

Situat în centrul istoric, printre facilităţile acestei 
proprietăţi se numără un restaurant, recepţie și 
lounge comun, precum și acces la internet WiFi 
în toate zonele. 

Prețuri începând de la

187,00 lei
/zi/persoana/cazare cu mic dejun

Băile Herculane, judeţul Caraș Severin 

HOTEL DIANA
***

 
 
 
 
 
 

Modernul Centru Spa & Wellness este dotat la 
nivel european, centru unde funcţionează o pis-
cină, o sală de fitness, săli de masaj şi terapie. 
Restaurantul hotelului a primit o imagine nouă.

Prețuri începând de la

186,00 lei
/zi/persoană/cazare cu mic dejun și 

prânz (sejur minim 5 nopți)

Băile Herculane, judeţul Caraș Severin 

HOTEL SARA’S SONS
***

 
 
 
 
 

Hotelul Sara’s Sons s-a deschis la începutul 
anului 2017. Dispune de 3 piscine, restaurant, 
bază de tratament. Recomandăm piscina 
exterioară cu topogan!

Prețuri începând de la

98,00 lei
/zi/persoană/cazare  

cu mic dejun (sejur minim 2 nopți)

Băile Herculane, judeţul Caraș Severin 

HOSTEL SARA’S SONS
***

 
 
 
 
 
 
 

Situat în vecinătatea Hotelului, hostelul oferă 
condiţii identice cu hotelul.

Prețuri începând de la

88,00 lei
/zi/persoană/cazare  

cu mic dejun (sejur minim 2 nopți)
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BANAT Informaţii suplimentare despre unităţile 
de cazare pe site www.eximtur.ro

Băile Herculane, judeţul Caraș Severin 

HOTEL DOMOGLED
***

 
 
 
 
 
 
 

Hotel Domogled este situat într-un peisaj de 
vis, pe valea râului Cerna, înconjurat de Munţii 
Mehedinţi la est şi Munţii Cernei la vest. A fost 
renovat în totalitate în anul 2013.

Prețuri începând de la

101,00 lei
/zi/persoană/cazare cu mic dejun/

(sejur minim 2 nopți)

Băile Herculane, judeţul Caraș Severin 

HOTEL GOLDEN SPIRIT
***

 
 
 
 
 

Hotel Golden Spirit este amplasat în centrul 
staţiunii Băile Herculane, România, chiar pe 
malul râului Cerna, beneficiind de o privelişte 
minunată.

Prețuri începând de la

69,00 lei
/zi/persoană/cazare cu mic dejun 

(sejur minim 3 nopți)

Băile Herculane, judeţul Caraș Severin 

HOTEL DACIA
**

 
 
 

Baza de tratament asigură tratamente complexe 
pentru afecţiuni: reumatismale inflamatorii, reu-
matismale degenerative, posttraumatice, neurolo-
gice periferice, afecţiuni asociate şi metabolice.

Prețuri începând de la

87,00 lei
/zi/persoană/cazare cu mic dejun 

(sejur minim 2 nopți)

Buziaș, judeţul Timiș 

HOTEL PHOENIX CONFERENCE & SPA
****

 
 

Hotelul Phoenix oferă avantaje atât 
oaspeţilor cu preocupări în domeniul 
afacerilor, celor sosiţi pentru tratament 
sau relaxare, cât şi celor dornice să 
viziteze și să cunoască locurile.

Prețuri începând de la

91,00 lei
/zi/persoană/cazare cu pensiune completă 

(sejur minim 5 nopți)

Băile Herculane, judeţul Caraș Severin 

HOTEL ROMAN
**

 
 
 
 

Hotelul Roman vă pune la dispoziţie camere 
frumoase, restaurant cu preparate savuroase, 
piscină cu apă termală, centru wellness, ma-
saje de relaxare şi proceduri de tratament.

Prețuri începând de la

89,00 lei
/zi/persoană/cazare cu mic dejun 

(sejur minim 5 nopți)

Buziaș, judeţul Timiș 

HOTEL PARC
***

 
 
 
 
 

Hotelul Parc beneficiază de o poziţionare pri-
vilegiată, într-o zonă înconjurată de verdeaţă, 
în nordul oraşului Buziaş. A fost renovat în 
2006-2007.

Prețuri începând de la

91,00 lei
/zi/persoană/cazare cu pensiune 

completă 
(sejur minim 5 nopți)



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

VA
CA

NŢ
E 

ÎN
 R

OM
ÂN

IA
 2

02
0

13

BANAT Informaţii suplimentare despre unităţile 
de cazare pe site www.eximtur.ro



VA
CA

NŢ
E 

ÎN
 R

OM
ÂN

IA
 2

02
0

14

BUCOVINA Informaţii suplimentare despre unităţile 
de cazare pe site www.eximtur.ro

Poiana Negrii, judeţul Suceava 

PENSIUNEA LA BELLA VISTA
****

 
 
 
 
 

Situată într-un loc de vis, lângă izvoarele de 
apă minerală din Poiana Negrii, pensiunea La 
Bella Vista se recomandă prin calitatea servici-
ilor oferite şi a condiţiilor deosebite de cazare.

Prețuri începând de la

135,00 lei
/zi/persoană/cazare cu 

mic dejun

Vatra Dornei, judeţul Suceava 

HOTEL BRADUL
***

 
 
 
 
 
 
 

Hotel Bradul este Situat în staţiunea Vatra 
Dornei, lângă parc, foarte aproape de pârtia de 
ski. Este locaţia ideală pentru organizarea unor 
întâlniri de afaceri, conferinţe şi mese festive.

Prețuri începând de la

109,00 lei
/zi/persoană/cazare cu 

mic dejun

Vatra Dornei, judeţul Suceava 

HOTEL CAROL
****

 
 
 
 

Hotel Carol vă aşteaptă în centrul staţiunii 
Vatra Dornei, la 150 de metri de pârtiile de ski. 
Dispune de restaurant, centru SPA, terasă, loc 
de joacă pentru copii şi parcare monitorizată.

Prețuri începând de la

105,00 lei
/zi/persoană/cazare 

cu dejun

Vatra Dornei, judeţul Suceava 

HOTEL DORNA
****

 
 
 
 
 
 

Situat în inima staţiunii Vatra Dornei,  
Hotel Dorna este locul unde confortul dumnea-
voastră este asigurat de cele mai bune servicii 
şi facilităţi. Oferă piscină interioară încălzită, 
saună, sală fitness şi bază de tratament.

Prețuri începând de la

157,00 lei
/zi/persoană/cazare cu 

mic dejun

Vatra Dornei, judeţul Suceava 

VILA FRANZ JOSEPH
***

 

Situată în centrul staţiunii Vatra Dornei, chiar 
lângă parc, Vila Franz Joseph oferă 12 camere 
şi un restaurant cochet. În imediata apropiere 
găsiţi pârtiile de ski şi telescaunul.

Prețuri începând de la

80,00 lei
/zi/persoană/cazare cu 

mic dejun

Vama, judeţul Suceava 

PENSIUNEA BUCOVINA LODGE
****

 
 

Pensiunea Bucovina Lodge este amplasată la 
marginea pădurii de pe dealul Barbusca, într-un 
cadru deosebit, cu o impresionantă privelişte a 
masivului Rarău şi a dulcelor obcini învecinate.

Prețuri începând de la

23,00 euro
/zi/persoană/cazare cu 

mic dejun
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BUCOVINA Informaţii suplimentare despre unităţile 
de cazare pe site www.eximtur.ro

Suceviţa, judeţul Suceava 

COMPLEX TURISTIC VOIEVOD
****

 
 
 
 
 

Complex Turistic Voievod se afla pe un ver-
sant izolat, chiar la intrarea în Suceviţa. Oferă 
restaurant, bar, piscină, saună, sală fitness, 
loc de joacă pentru copii şi teren de sport.

Prețuri începând de la

145,00 lei
/zi/persoană/cazare cu 

mic dejun

Gura Humorului, judeţul Suceava 

HOTEL BEST WESTERN BUCOVINA
****

 
 
 
 
 

Situat în Gura Humorului, hotelul Best Western 
Bucovina promite să vă ofere o experienţă 
desăvârşită, cu servicii impecabile, atmosferă 
senină, chipuri zâmbitoare şi braţe deschise.

Prețuri începând de la

25,00 euro
/zi/persoană/cazare cu 

mic dejun

Gura Humorului, judeţul Suceava 

PENSIUNEA CASA HUMOR
****

 
 
 
 
 

La Pensiunea Casa Humor, din Gura Humorului, 
tradiţia se îmbină cu modernul, iar arta culinară 
ţine cont de secretele din bătrâni. Oferă un cen-
tru SPA cu piscină, jacuzzi, saună şi masaj.

Prețuri începând de la

134,00 lei
/zi/persoană/caazare cu 

mic dejun

Gura Humorului, judeţul Suceava 

PENSIUNEA HILDE`S RESIDENCE
****

 
 
 
 
 
 
 

Pensiunea Hilde’s Residence, din Gura Humoru-
lui, apare ca o mică, dar foarte cochetă pensiune 
din inima Bucovinei. Ambianţa, priveliştea, ser-
viciul au fost gândite pentru încântare şi confort.

Prețuri începând de la

18,00 euro
/zi/persoană/

doar cazare

Gura Humorului, judeţul Suceava 

PENSIUNEA LA CONAC ÎN BUCOVINA
****

 
 
 
 

Pensiunea La Conac în Bucovina, din Gura Hu-
morului, este gazda perfectă pentru o vacanţă în 
Bucovina, oferind condiţii excelente pentru fami-
liile cu copii, conferinţe sau evenimente private.

Prețuri începând de la

167,00 lei
/zi/persoană/cazare cu 

mic dejun

Gura Humorului, judeţul Suceava 

HOTEL TOACA BELLEVUE
****

 
 

Hotelul Toaca Bellevue din Gura Humorului vă 
aşteaptă cu nenumărate facilităţi, oferindu-vă 
un sejur plăcut şi memorabil, transformând 
şederea Dumneavoastră într-o experienţă unică.

Prețuri începând de la

100,00 lei
/zi/persoană/cazare cu 

mic dejun
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BUCOVINA Informaţii suplimentare despre unităţile 
de cazare pe site www.eximtur.ro

Voroneţț, judeţul Suceava 

PENSIUNEA PERLA BUCOVINEI
****

 
 
 

Pensiunea Perla Bucovinei, din Gura Humorului, 
este amplasată într-o zonă montană deosebit 
de pitorească. Este ideal pentru petrecerea con-
cediilor, oferindu-vă servicii de înaltă calitate.

Prețuri începând de la

119,00 lei
/zi/persoană/cazare cu 

mic dejun

Sucevițţa, judeţul Suceava 

COMPLEX POPAS TURISTIC BUCOVINA
****

 
 
 
 
 
 

Serviciile de calitate şi profesionalismul între-
gului personal al Complexului Popas Turistic 
Bucovina, din Suceviţa, asigură o şedere 
confortabilă şi plăcută în inima Bucovinei.

Prețuri începând de la

132,00 lei
/zi/persoană/cazare cu 

mic dejun

Sucevițţa, judeţul Suceava 

HOTEL SOFIA
****

 
 
 
 

Situat în mijlocul pădurii, la câteva sute de metri 
de una dintre celebrele mănăstiri ale Bucovinei – 
Suceviţa, Hotel Sofia îţi oferă liniştea şi confortul 
necesare petrecerii unui sejur de vis.

Prețuri începând de la

128,00 lei
/zi/persoană/cazare cu

 mic dejun

Poţi plăti  
cu vouchere 
de vacanţă
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OLTENIA Informaţii suplimentare despre unităţile 
de cazare pe site www.eximtur.ro

Băile Govora, judeţul Vâlcea 

HOTEL BELVEDERE
***

 
 
 
 

Hotelul este situat în partea centrală a 
staţiunii. Baza de refacere a hotelului dispune 
de cabinete pentru aerosoli, sală de fitness, 
saună, masaj, bazin de recuperare.

Prețuri începând de la

117,00 lei
/noapte/persoană/ 

cazare cu mic dejun

Băile Govora, judeţul Vâlcea 

HOTEL PARC
**

 
 

Hotelul este situat în centrul staţiunii. Dotări 
generale: restaurant 160 locuri, parcare 
proprie, bar de zi 20 locuri, terasa 60 locuri, 5 
nivele, lift.

Prețuri începând de la

88,00 lei
/noapte/persoană/ 

cazare cu mic dejun

Băile Govora, judeţul Vâlcea 

HOTEL OLTENIA
***

 
 
 
 
 
 

Hotelul este situat în centrul staţiunii. Prețuri începând de la

151,00 lei
/noapte/persoană/cazare cu 
pensiune completă meniu fix

Băile Olănești, judeţul Vâlcea 

HOTEL ALICE
***

 
 

Hotelul Alice este situat în centrul staţiunii 
Băile Olăneşti şi în acelaşi timp într-o zonă 
liniştită, la 100 de metri de Aleea Izvoarelor - 
punctul central de atracţie al Olăneștilor.

Prețuri începând de la

86,00 lei
 /noapte/persoană/ 
cazare cu mic dejun

Băile Olănești, judeţul Vâlcea 

HOTEL FLORILOR
***

 

Hotelul se află în centrul staţiunii, în 
apropierea hotelului Olănești.

Prețuri începând de la

100,00 lei
 /noapte/persoană/cazare

Băile Govora, judeţul Vâlcea 

HOTEL PALACE
****

 
 
 
 

Localizat în centrul parcului balnear din 
staţiune, hotelul beneficiază de un ambient 
liniştitor, ce oferă oaspeţilor confortul unui 
sejur deosebit.

Prețuri începând de la

163,00 lei
 /noapte/persoană/ 
cazare cu mic dejun



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

VA
CA

NŢ
E 

ÎN
 R

OM
ÂN

IA
 2

02
0

19

OLTENIA Informaţii suplimentare despre unităţile 
de cazare pe site www.eximtur.ro

Băile Olănești, judeţul Vâlcea 

HOTEL OLĂNEȘTI
****  

 
 

Hotelul este situat în centrul staţiunii. Hotel 
Olăneşti reprezintă, pentru clienţii săi, un loc 
pentru tratament şi recreere.

Prețuri începând de la

138,00 lei
 /zi/persoană/ 

cazare cu mic dejun

Băile Olănești, judeţul Vâlcea 

HOTEL PARÂNG
**

 
 

Hotelul este situat în centrul staţiunii balneo-
climaterice Băile Olăneşti, un oraş bogat prin 
istorie şi printr-un turism prosper.

Prețuri începând de la

87,00 lei
/noapte/persoană/ 

cazare cu mic dejun

Băile Olănești, judeţul Vâlcea 

HOTEL STOGU
***

 
 

Hotel Stogu este situat în centrul Staţiunii 
Băile Olăneşti la 18 km de Râmnicu Vâlcea, 
pe malul râului Olăneşti având în imediata 
apropiere Parcul Mihai Eminescu.

Prețuri începând de la

161,00 lei
/noapte/persoană/ 

cazare cu mic dejun

Băile Olănești, judeţul Vâlcea 

HOTEL SUPREM
***

 
 
 

Hotelul Suprem este situat pe un platou cu o 
suprafaţă de 3000 mp cu o panoramă amplă 
asupra dealurilor împădurite din vecinătate şi 
în imediata apropiere a Bisericii lui Horea.

Prețuri începând de la

125,00 lei
 /noapte/persoană/ 
cazare cu mic dejun

Băile Olănești, judeţul Vâlcea 

PENSIUNEA IZVOARE
***

Pensiunea Izvoare este o construcţie nouă 
fiind amplasată ultracentral în vecinătatea 
grupurilor de izvoare la 2 minute distanţă de 
Hotelul Stogu.

Prețuri începând de la

84,00 lei
 /noapte/persoană/ 
cazare cu mic dejun

Băile Olănești, judeţul Vâlcea 

HOTEL TISA
***

 
 
 

Hotelul este situat în apropierea grădinii de 
vară, în centrul staţiunii, lângă aleea izvoare-
lor. Hotel TISA reprezintă, pentru clienţii săi, o 
oază de linişte şi recreere.

Prețuri începând de la

85,00 lei
 /noapte/persoană/ 
cazare cu mic dejun
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Călimănești-Căciulata, judeţul Vâlcea 

COMPLEX BALNEAR COZIA
***

 
 
 
 
 
 
 

Complexul Balnear Cozia este situat în centrul 
staţiunii și cuprinde corpurile de cazare: 
Căciulata, Oltul, Cozia.

Prețuri începând de la

136,00 lei
/noapte/persoană/cazare cu masă 

fișă cont 55.00 Lei/zi

Călimănești-Căciulata, judeţul Vâlcea 

HOTEL CENTRAL
***

 
 
 
 
 

Hotelul Central din Călimăneşti-Căciulata este 
construit între anii 1907-1911, în stil baroc.

Prețuri începând de la

136,00 lei
/noapte/persoană/cazare cu masă 

fișă cont 55.00 Lei/zi

Călimănești-Căciulata, judeţul Vâlcea 

HOTEL ORIZONT - COZIA
***

 
 
  
 
 
 

Hotelul este situat în centrul staţiunii și oferă 
condiţii optime pentru: grupuri organizate, 
turism de afaceri, turism balnear.

Prețuri începând de la

200,00 lei
/noapte/persoană/ 

cazare cu mic dejun

Călimănești-Căciulata, judeţul Vâlcea 

PENSIUNEA DOMNIŢEI
****

 
 
 
 

Amplasată în Călimănești-Căciulata, Pensiu-
nea Domniţei 4* vă oferă cazare în 24 camere 
duble într-o atmosfera caldă și intimă.

Prețuri începând de la

128,00 lei
/noapte/persoană/cazare cu 

demipensiune

Călimănești-Căciulata, judeţul Vâlcea 

HOTEL DOMNIŢEI
***

 
 
 
 

Amplasat în Călimăneşti-Căciulata Hotel 
Domniţei are o capacitate de 30 de locuri (15 
camere twin).

Prețuri începând de la

144,00 lei
/noapte/persoană/cazare cu 

demipensiune

Băile Olănești, judeţul Vâlcea 

PENSIUNEA MARIA
**

Pensiunea Maria este situată la intrarea 
în staţiune pe varianta ce duce la Popasul 
Turistic Comanca.

Prețuri începând de la

83,00 lei
 /noapte/persoană/ 
cazare cu mic dejun
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Călimănești-Căciulata, judeţul Vâlcea 

HOTEL TRAIAN
***

 
    
 

Hotelul este situat în centrul staţiunii. Sunt tra-
tate afecţiunile tubului digestiv, hepato-biliare, 
renale, reumatismale, respiratorii și asociate.

Prețuri începând de la

123,00 lei
/noapte/persoană/cazare cu 
pensiune completa meniu fix

Dubova, judeţul Mehedinţți 

CABANA DELFINUL
***

 

Cabana turistică Delfinul este aşezată într-o 
zonă pitorească pe malul Dunării, la poalele 
muntelui, de aici puteţi admira spectaculosul 
defileu al Dunării. 

Prețuri începând de la

110,00 lei
/noapte/persoană/ 

cazare cu mic dejun

Eșelniţa, judeţul Mehedinţți 

PENSIUNEA DANUBIA
****

 

Pensiunea Danubia este situată pe Clisura 
Dunării, în localitatea Eșelniţa care practic 
marchează începutul defileului Dunării ce se 
întinde până aproape de Moldova Nouă.

Prețuri începând de la

110,00 lei
/noapte/persoană/ 

cazare cu demipensiune

Voineasa, judeţul Vâlcea 

HOTEL ZAN
****

 
 
 

Zan Hotel este situat în staţiunea Voineasa, 
la circa 600 m de Obârşia Lotrului. Hotelul vă 
oferă un cadru perfect pentru relaxare, odihnă, 
afaceri, evenimente, team building-uri.

Prețuri începând de la

107,00 lei
/noapte/persoană/ 

cazare cu mic dejun

Eșelniţa, judeţul Mehedinţți 

CASA DANUBIA
***

 

Casa Danubia este situată pe malul Dunării 
într-un cadru natural dominat de frumuseţea 
muntelui și a apei. Ospitalitatea este cuvântul 
ce caracterizează personalul.

Prețuri începând de la

135,00 lei
zi/persoană/ 

cazare cu mic dejun

Eșelniţa, judeţul Mehedinţți 

PENSIUNEA STEAUA DUNĂRII
***

 

Pensiunea Steaua Dunării este prima pensiu-
ne construită în zona Parcului Natural Porţile 
de Fier care și-a deschis porţile pentru turiștii 
români și străini.

Prețuri începând de la

90,00 lei
/noapte/persoană/ 

cazare cu mic dejun
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Albac, judeţul Alba 

PENSIUNEA STEAUA ARIEȘULUI
****

  
  
 
 
 

O pensiune cochetă, plină de căldură, cu legen-
de şi poveşti care nu te plictisesc, un loc perfect 
pentru relaxare şi vânătoare de fotografii pentru 
că aici peisajele te farmecă din prima clipă.

Preţuri începând de la

80,00 lei
/zi/persoană/cazare

Băile Tușnad, judeţul Covasna 

HOTEL O3ZONE
****

 
 
 
 
 

Orientarea spre Stânca Şoimilor asigură o privelişte 
minunată, fiind o locaţie potrivită pentru mai multe 
categorii de clienţi: companii, persoane care doresc 
îmbunătăţirea şi menţinerea sănătăţii, dar şi persoa-
ne care doresc să beneficieze de procedurile SPA.

Preţuri începând de la

244,00 lei
/zi/persoană/cazare și 

demipensiune, acces spa

Băile Tușnad, judeţul Covasna 

HOTEL CIUCAȘ
***

 
 
  
 
 
 

Centrul spa, camerele, restaurantul sau  
sala de conferinţe combinate cu excursiile 
în împrejurimi la Lacul Sf. Ana sau Cheile 
Bicazului sunt ingrediente perfecte pentru un 
concediu sau întâlnire de afaceri.

Preţuri începând de la

207,00 lei
/zi/persoană/cazare și 

demipensiune, acces spa

Arpașu de Sus, judeţul Sibiu 

COMPLEX TURISTIC ALBOTA
****

 
 
 

Aer curat de munte, susur de pârâu, păstrăvi, 
creasta Arpășelului îţi oferă o linişte aparte. 
Toate acestea ţi se dezvăluie la Albota.  
Recomandăm păstrăvul afumat! 

Preţuri începând de la

95,00 lei
/zi/persoană/cazare cu mic dejun 

(duminică-joi)

Balvanyos, judeţul Covasna 

GRAND HOTEL BALVANYOS
****

 
 
 
 
 
 
 

Într-un cadru natural care îmbină liniştea şi aerul 
proaspăt cu valoarea de excepţie a locaţiei, astfel 
încât hotelul a devenit o destinaţie atractivă 
pentru recreere şi relaxare, dar și pentru întâlniri 
de afaceri, conferinţe şi seminarii.

Preţuri începând de la

216,00 lei
/zi/persoană/cazare cu mic dejun

Bazna, judeţul Sibiu 

COMPLEX BALNEAR EXPRO
***

 
 
 
 
 
 

Ambianţa din Bazna este deosebită,  
iar oferta este diversificată, de la turismul de 
sănătate la cel de afaceri, toate acestea ală-
turi de o bogată ofertă de odihnă şi agrement. 
Recomandăm piscina cu apă sărată!

Preţuri începând de la

217,00 lei
/zi/persoană/cazare cu pensiune 

completă, acces piscină
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Biertan, judeţul Sibiu 

COMPLEX MEDIEVAL UNGLERUS
****

 
 

Atmosfera medievală a Biertanului şi a împre-
jurimilor este completată de cadrul natural de 
excepţie şi de restaurantul medieval Unglerus. 
Vă aşteptam să călătoriţi în timp.

Preţuri începând de la

126,00 lei
/zi/persoană/ 

cazare cu mic dejun

Bran, judeţul Brașov 

COMPLEX CLUB VILA BRAN
***

 
 
 
 
 
 

Complexul de Vile Bran este locul unde puteţi 
experimenta ceva cu adevărat unic. Complexul 
este situat la 800 de metri de Castelul Bran şi 
se întinde pe o suprafaţă de aprox 60.000 mp.

Preţuri începând de la

45,00 lei
/noapte/persoană/cazare

Bran - Moieciu, judeţul Brașov 

COMPLEX CHEILE GRĂDIȘTEI FUNDATA
***

 
 
 
 
 

Piesa de rezistenţă a Complexului turistic 
Cheile Grădiștei Fundata este astăzi un 
poligon de biatlon, cu pârtiile de schi fond 
aferente.

Preţuri începând de la

95,00 lei
/noapte/persoană/loc în cameră 

dublă cu mic dejun

Băile Tușnad, judeţul Covasna 

HOTEL TUȘNAD
**

 
   
 
 

Hotelul Tuşnad vă stă la dispoziţie fie pentru 
tratament, fie numai pentru relaxare.

Preţuri începând de la

75,00 lei
/zi/persoană/ 

cazare cu mic dejun

Băile Tușnad, judeţul Covasna 

HOTEL FORTUNA
***

  
 

Un boutique hotel plin de culoare şi bun gust, 
perfect pentru petrecerea unui sejur la munte, 
la linişte, la aer curat.

Tarife începând de la

170,00 lei
/zi/persoană / 

doar cazare

Borsec, judeţul Harghita 

VILA BELLA
***

 
 

Vila Bella - una dintre cele mai frumoase 
vile din Borsec vă aşteaptă cu o atmosferă 
elegantă, familială, locul unde întreaga familie 
va avea un sejur de neuitat.

Preţuri începând de la

118,00 lei
/zi/persoană/ 

cazare cu mic dejun
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Bran - Moieciu, judeţul Brașov 

COMPLEX CHEILE GRĂDIȘTEI MOIECIU
***

 
 
 
 
 

Piesa de rezistenţă a Complexului turistic 
Cheile Grădiștei Fundata este astăzi un 
poligon de biatlon, cu pârtiile de schi fond 
aferente.

Preţuri începând de la

75,00 lei
/noapte/persoană/loc în cameră 

dublă cu mic dejun

Bran, judeţul Brașov 

HOTEL MARIDOR
****

 
 
 
 
 
 

Complexul este format din 3 corpuri de clădiri 
şi este situat la intrarea în Tohanul Nou. Facili-
tăţi: piscine, loc de joacă pentru copii, terenuri 
de sport, terasă.

Preţuri începând de la

134,00 lei
/noapte/persoană/cazare cu mic 

dejun/loc în cameră dublă

Bran, judeţul Brașov 

HOTEL WOLF 1
***

 
 
 
 
 

Complexul Wolf este situat la 1.5 km de Cas-
telul Bran. Hotelul creează o destinaţie ideală 
prin îmbinarea stilului modern cu cel clasic şi 
al luxului cu rafinamentul.

Preţuri începând de la

92,00 lei
/noapte/persoană/cazare cu mic 

dejun/loc în cameră dublă

Bran, judeţul Brașov 

HOTEL WOLF 2
****

 
 
 
 
 
 

Complexul Wolf este situat la 1.5 km de Cas-
telul Bran. Hotelul creează o destinaţie ideală 
prin îmbinarea stilului modern cu cel clasic şi 
al luxului cu rafinamentul.

Preţuri începând de la

123,00 lei
/noapte/persoană/cazare cu mic 

dejun/loc în cameră dublă

Colibiţa, judeţul Bistriţţa Năsăud 

FISHERMAN’S RESORT
***

 
 
 
 

Situată pe malul lacului Colibiţa. Având  
aerul ozonat şi cu un nivel ridicat de ioni negativi, 
Colibiţa este recunoscută pentru calităţile vinde-
cătoare. Restaurantul, piscina şi crama aduc un 
plus de confort şi distracţie acestui loc minunat.

Preţuri începând de la

112,00 lei
/zi/persoană/ 

cazare cu mic dejun

Colibiţa, judeţul Bistriţa Năsăud 

HOTEL ROSER HOUSE
****

 
 
 
 
 
 

Hotelul Roser House este printre  
puţinele hoteluri high class situat pe malul 
Lacului Colibiţa care reuşeşte să aducă luxul 
autentic într-un peisaj pitoresc de neuitat. 
Recomandăm seara pe terasa dinspre lac.

Preţuri începând de la

47,00 euro
/zi/persoană/ 

cazare cu mic dejun
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Covasna, judeţul Covasna 

HOTEL CLERMONT
****

 
 
 
 
 
 

Libertatea de mişcare, intimitatea  
şi priveliştea minunată pe care o descoperiţi de la 
fereastra fiecărei camere a Hotelului Clermont re-
prezintă efectele unei arhitecturi gândite în favoarea 
oaspetelui şi în consonanţă cu tendinţele actuale.

Preţuri începând de la

196,00 lei
/zi/persoană/ 

cazare cu mic dejun

Covasna, judeţul Covasna 

HOTEL MONTANA
***

 
 
 
 

Hotelul Montana este amplasat  
la periferia staţiunii Covasna, având o prive-
lişte deosebită asupra întregii staţiuni. Turiştii 
sunt feriţi de zgomotele traficului şi vor găsi 
liniştea şi confortul de care au nevoie.

Preţuri începând de la

131,00 lei
/zi/persoană/ cazare cu pensiune 

completă meniu fix

Covasna, judeţul Covasna 

HOTEL TTS  SPA & WELLNESS
****

 
 
 
 
 
 

Situat în „Staţiunea celor 1000  
de izvoare de sănătate” la marginea unei păduri 
de brazi pe Valea Zânelor, vă aşteaptă pentru un 
sejur de tratament, odihnă, distracţie, afaceri! 
Recomandăm salina cu sare de Himalaya.

Preţuri începând de la

162,00 lei
/zi/persoană/ 

cazare cu mic dejun

Covasna, judeţul Covasna 

HOTEL COVASNA
***

 
 
 

Este primul hotel construit în staţiune, acesta 
deschizând drumul turismului balnear mo-
dern, având dotări similare cu Hotel Cerbul.

Preţuri începând de la

145,00 lei
/zi/persoană/ cazare cu 

demipensiune (sejur minim 5 nopți)

Covasna, judeţul Covasna 

HOTEL CĂPRIOARA
****

 
 
 
 
 
 

Renovat la condiţii de 4*, hotelul oferă turiş-
tilor servicii de calitate superioară. Centrul de 
tratament balnear este perfect conectat cu 
hotelul pentru intimitatea oaspeţilor noștri.

Preţuri începând de la

199,00 lei
/zi/persoană/ cazare cu 

demipensiune (sejur minim 5 nopți)

Daneș, judeţul Mureș 

DOMENIUL DRACULA
***

 
 
 
 

Domeniul Dracula din Daneș este format din Pen-
siunea Dracula, Centrul Ecvestru şi Hanul Dracula. 
Pensiunea Dracula te aşteaptă într-un minunat 
decor natural, în apropierea localităţii Daneș, la 
doar câţiva km de legendara cetate din Sighişoara. 

Preţuri începând de la

198,00 lei
/zi/persoană/ 

cazare cu mic dejun
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Bază de tratament proprie (băi cu apă 
caldă carbogazoasă, mofete, instalații 
pentru electro-, kineto- și hidroterapie).

COVASNA

2 săli de conferință (Alegria la mezanin și Andante 
la etajul IX) cu capacități de până la 120 de persoane, 
dotate cu toate facilitățile de care aveți nevoie, 
echipamente multimedia moderne perfecte pentru 
conferințe, seminarii, teambuilding, prezentări.

piscină acoperită, saună, 
jacuzzi, salon biliard
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Bază de tratament proprie (băi cu apă 
caldă carbogazoasă, mofete, instalații 
pentru electro-, kineto- și hidroterapie).

COVASNA

2 săli de conferință (Alegria la mezanin și Andante 
la etajul IX) cu capacități de până la 120 de persoane, 
dotate cu toate facilitățile de care aveți nevoie, 
echipamente multimedia moderne perfecte pentru 
conferințe, seminarii, teambuilding, prezentări.

piscină acoperită, saună, 
jacuzzi, salon biliard

Geoagiu Băi, judeţul Hunedoara 

HOTEL GERMISARA
****

 
 
 
 

Noua piscină exterioară vă așteaptă într-un 
sejur de relaxare, liniște și tratamente balne-
are și SPA. Importante obiective istorice vă 
așteaptă în zonă să le descoperiţi.

Preţuri începând de la

40,00 euro
/zi/persoană/ 

cazare cu demipensiune

Geoagiu Băi, judeţul Hunedoara 

HOTEL DIANA
***

 
 
 
 

Va așteaptă să îl descoperiţi în centrul sta-
ţiunii, aproape de parcuri, piscină interioa-
ră-exterioară (vara), terasă. O alegere pentru 
întreaga familie.

Preţuri începând de la

110,00 lei
/zi/persoană/doar cazare

Lacu Roșu, judeţul Harghita 

HOTEL IASICON
***

 
 
 
 
 
 
 

Hotel Iasicon este situat în staţiunea Lacu 
Roşu, la numai 1 km de Cheile Bicazului, are o 
capacitate de cazare de 80 de locuri, dispuse 
în camere single, duble şi garsoniere.

Preţuri începând de la

90,00 lei
/zi/persoană/ 

cazare cu mic dejun

Lacu Roșu, judeţul Harghita 

HOTEL LACU ROȘU
***

 
 
 

În vecinătatea Lacului Roșu, într-un mediu 
pitoresc se află hotel Lacu Roşu, care aşteaptă 
în orice zi a săptămânii clienţii obosiţi de zgo-
motul oraşului, călătorii dornici de relaxare.

Preţuri începând de la

137,00 lei
/zi/persoană/ 

cazare cu mic dejun

Ogra, judeţul Mureș

CASTEL HALLER
****

 
 
 
 
 
 
 

Castelul a fost construit în secolul al-XVII-lea 
în stil clasicist baroc, renovat şi transformat în 
pensiune turistică, dispune de 14 camere mari 
aerisite, centru SPA, cramă.

Preţuri începând de la

125,00 lei
/zi/persoană/ 

cazare cu mic dejun

Orăștie, judeţul Hunedoara 

ARSENAL PARK TRANSILVANIA
***

 
 
 
 
 
 

Un complex de vacanţa cu 3 stele  
pe epoleţi, cel mai întins din România şi unul 
din puţinele obiective cu tema militară din 
Europa. Aici toată familia se va delecta cu sute 
de posibilităţi de distracţie!

Preţuri începând de la

170,00 lei
/zi/persoană/ 

cazare cu mic dejun
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Păltiniș, judeţul Sibiu 

HOHE RINNE PĂLTINIȘ HOTEL SPA
****

 
 
 
 
 
 

Mirosul de brazi, centrul SPA fantastic,  
apropierea de pârtie şi restaurantul cu terasă 
sunt ingredientele care vor face din sejurul Dvs. 
montan, unul reuşit şi relaxant, în staţiunea situ-
ată la cea mai mare altitudine din România.

Preţuri începând de la

226,00 lei
/zi/persoană/ 

cazare cu mic dejun

Păltiniș, judeţul Sibiu 

PENSIUNEA RAFAEL
****

 
 

Camerele confortabile, amenajate cu mobilier 
în stil clasic Louis Philippe, aerul ozonat şi 
liniştea muntelui sunt atu-urile acestei locaţii. 
Descoperiţi-o!

Preţuri începând de la

112,00 lei
/zi/persoană/ 

cazare cu mic dejun

Păltiniș, judeţul Sibiu 

HOTEL CINDREL
***

 
 
 
 
 

Confort, eleganţă, bun gust – acestea sunt 
notele cu care vă întâmpină pe dumneavoas-
tră, OASPEŢII hotelului. Recomandăm piscina 
interioară cu program prelungit.

Preţuri începând de la

136,00 lei
/zi/persoană/ 

cazare cu mic dejun

Poiana Brașov, judeţul Brașov 

COMPLEX MONTERAI
***

 

Complexul Monterai vă oferă cazare în vile ce 
se remarcă prin amenajările de înaltă calitate 
şi decoraţiuni deosebit de rafinate pentru a 
întregi visul vacanţei perfecte.

Preţuri începând de la

174,00 lei
/noapte/persoană/cazare cu mic 

dejun/loc în cameră dublă

Poiana Brașov, judeţul Brașov 

HOTEL ALPIN / APARTHOTEL ALPIN
****

 
 
  
 
 
 

Hotelul este situat în centrul staţiunii. Spaţiile 
hotelului sunt ideale pentru sejururi de rela-
xare, escapade romantice sau în familie dar şi 
pentru o ieşire veselă între prieteni.

Preţuri începând de la

46,00 euro
/noapte/persoană/cazare cu mic 

dejun/loc în cameră dublă

Moieciu de Sus, judeţul Brașov 

HOTEL MISTRAL RESORT
***

 
 

Hotelul este situat chiar la baza munţilor, pe 
partea stângă. Mistral Resort Moieciu vă aş-
teaptă cu oferte de cazare şi agrement pentru 
o vacanţă sau un weekend de neuitat.

Preţuri începând de la

107,00 lei
/noapte/persoană/cazare cu mic 

dejun/loc în cameră dublă
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Poiana Brașov, judeţul Brașov 

HOTEL RIZZO BOUTIQUE
****

 
 
 

Rizzo Hotel este adăpostit printre brazii sta-
ţiunii. Hotelul oferă schiorilor și călătorilor ce 
doresc să se bucure de o atmosferă liniştită și 
de un loc plăcut într-un decor pastoral.

Preţuri începând de la

188,00 lei
/noapte/persoană/cazare cu mic 

dejun/loc în cameră dublă

Poiana Brașov, judeţul Brașov 

HOTEL PIATRA MARE
****

 
 
 
 
 

Hotelul este situat în cel mai înalt punct al 
staţiunii Poiana Brașov. Este o destinaţie per-
fectă, oaspeţii vor fi impresionaţi de frumuseţile 
naturii, de confortul și stilul hotelului.

Preţuri începând de la

165,00 lei
 /noapte/persoană/cazare cu mic 

dejun/loc în cameră dublă

Poiana Brașov, judeţul Brașov 

HOTEL RUIA
***

 
 
 
 
 

Situat într-o zonă cu multă liniște și aproape 
de pârtiile de schi și de mijloace de transport 
pe cablu, hotelul iese în evidenţă prin arhitec-
tura unică și confortul camerelor.

Preţuri începând de la

162,00 lei
 /noapte/persoană/cazare cu mic 

dejun/loc în cameră dublă

Poiana Brașov, judeţul Brașov 

HOTEL SILVER MOUNTAIN
***

 
 
 
 
 
 

Hotelul este un complex de apartamente 
situat la o distanţă 3 km de pârtiile de ski, în 
Poiana Mică. Se adresează celor ce iubesc na-
tura și celor care caută confortul și relaxarea.

Preţuri începând de la

140,00 lei
/noapte/persoană/cazare cu mic 

dejun/loc în cameră dublă

Poiana Brașov, judeţul Brașov 

TELEFERIC GRAND HOTEL
****

 
 
 
 
 

Poziţionat la baza pârtiei principale, hotelul a 
fost denumit Teleferic și este dornic să încânte 
din nou turiştii.

Preţuri începând de la

41,00 euro
 /noapte/persoană/cazare cu mic 

dejun/loc în cameră dublă

Praid, judeţul Harghita 

PENSIUNEA PRINCESS
***

 
 
 
 

Pensiunea are 10 camere cu 24 de locuri, 5 
camere duble matrimoniale, o cameră dublă 
twin, și 4 camere pentru 3 persoane și o 
bucătărie pusă lă dispoziţia turiștilor.

Preţuri începând de la

69,00 lei
/zi/persoană/doar cazare



VA
CA

NŢ
E 

ÎN
 R

OM
ÂN

IA
 2

02
0

30

TRANSILVANIA Informaţii suplimentare despre unităţile 
de cazare pe site www.eximtur.ro

Praid, judeţul Harghita 

PENSIUNEA PRAID
***

 
 
 
 

În zona de vest al judeţului Harghita, la 36 km  
de Odorheiu Secuiesc şi la 9 km de Sovata, la 
Praid, vă aşteaptă cu drag Pensiunea Praid, 
categoria 4 margarete. Recomandăm vizitarea 
salinei şi a ştrandului nou cu apă sărată.

Preţuri începând de la

69,00 lei
/zi/persoană/doar cazare

Predeal, judeţul Brașov 

CABANA VÂNĂTORILOR
***

 
 
 

Cabana Vânătorilor se află la numai 1 km 
distanţă de Predeal. Cei care păstoresc acest 
loc îndrăgit doresc, ca fiecare oaspete să se 
simtă aici ca acasă.

Preţuri începând de la

89,00 lei
 /noapte/persoană/cazare cu mic 

dejun/loc în cameră dublă

Predeal, judeţul Brașov 

HOTEL EDEN
***

 
 

Hotelul este localizat pe Cioplea, la liziera pă-
durii şi dispune de camere modern decorate, 
restaurant, parcare gratuită, teren de sport 
multifuncţional, sală de conferinţă.

Preţuri începând de la

85,00 lei
 /noapte/persoană/cazare cu mic 

dejun/loc în cameră dublă

Predeal, judeţul Brașov 

EDEN 1
***

 
 

Clădirea Eden 1 se află în imediata apropiere 
a Hotelului Eden. Eden 1 dispune de 4 camere 
duble Junior, 2 garsoniere şi 2 apartamente. 
Camerele din Eden 1 nu dispun de balcon.

Preţuri începând de la

75,00 lei
 /noapte/persoană/cazare cu mic 

dejun/loc în cameră dublă

Predeal, judeţul Brașov 

EDEN 2
***

 
 

Clădirea Eden 2 se afla în imediata apropiere 
a Hotelului Eden. Eden 2 dispune de 7 camere 
duble şi 1 apartament. Camerele din Eden 2 
au vedere spre pădure.

Preţuri începând de la

75,00 lei
 /noapte/persoană/cazare cu mic 

dejun/loc în cameră dublă

Predeal, judeţul Brașov 

EDEN 3
***

 
 

Eden 3 se află situat la 250 m de Hotel Eden. 
Eden 3 dispune de 12 camere duble: duble 
Forest şi duble superioare Forest.

Preţuri începând de la

65,00 lei
 /noapte/persoană/cazare cu mic 

dejun/loc în cameră dublă
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Predeal, judeţul Brașov 

EDEN 4
***

 
 

Eden 4 se află situat la 250 m de Hotel Eden. 
Eden 4 dispune de 6 camere duble Junior şi 1 
cameră dublă Forest.

Preţuri începând de la

65,00 lei
 /noapte/persoană/cazare cu mic 

dejun/loc în cameră dublă

Predeal, judeţul Brașov 

HOTEL BELVEDERE
***

 
 
 

Situat pe vârful Cioplea la 1110 m și încon-
jurat de priveliștea unică a munţilor Bucegi, 
Postăvarul și Piatra Mare, este gazdă ospitali-
eră în orice anotimp.

Preţuri începând de la

86,00 lei
/noapte/persoană/cazare cu mic 

dejun/loc în cameră dublă

Predeal, judeţul Brașov 

HOTEL BULEVARD
***

 
 
 

Poziţionat într-un cadru montan unic, domi-
nat de priveliștea Munţilor Bucegi, Piatra Mare 
și Postăvarul. Clădirea interbelică vă invită 
să-i treceţi pragul.

Preţuri începând de la

190,00 lei
/noapte/persoană/cazare cu mic 

dejun/loc în cameră dublă

Predeal, judeţul Brașov 

HOTEL CARMEN
****

 
 
 
 

Localizat în inima staţiunii Predeal, un resort 
de munte şi ski, Hotel Carmen este destinaţia 
ideală pentru recreere, pentru întâlniri de 
afaceri sau pentru evenimente private.

Preţuri începând de la

128,00 lei
/noapte/persoană/cazare cu mic 

dejun/loc în cameră dublă

Predeal, judeţul Brașov 

HOTEL CARPAŢI
***

 
 
 
 

Hotelul Carpaţi este situat în staţiunea Prede-
al, la 4 minute cu mașina de pârtiile de schi.

Preţuri începând de la

143,00 lei
/noapte/persoană/cazare cu mic 

dejun/loc în cameră dublă

Predeal, judeţul Brașov 

HOTEL CIRUS
***

 

Hotel Cirus este situat la 7 minute de centrul 
orasului Predeal. Dupa renovarea completă a 
hotelului, acesta a devenit spaţiul ideal care poate 
găzdui sejururi, tabere, conferinţe și seminarii.

Preţuri începând de la

98,00 lei
/noapte/persoană/cazare cu mic 

dejun/loc în cameră dublă
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Predeal, judeţul Brașov 

PENSIUNEA HILLTOP
***

 

Hilltop este frumuseţea dintre copaci care te 
va cuceri de la prima vizita. Situată la 7 mi-
nute de mers de pârtia de schi oferă cea mai 
bună cazare într-o casă contemporană.

Preţuri începând de la

78,00 lei
/noapte/persoană/cazare cu mic 

dejun/loc în cameră dublă

Predeal, judeţul Brașov 

HOTEL ORIZONT
****

 
 
 
 
 

Hotel Orizont Predeal vine în întâmpinarea 
dumneavoastră cu facilităţi speciale pentru o 
vacanţă de vis.

Preţuri începând de la

181,00 lei
/noapte/persoană/cazare cu mic 

dejun/loc în cameră dublă

Predeal, judeţul Brașov 

HOTEL ROZMARIN
****

 
 
 

Gazdă primitoare, o adevărată „casă departe de 
casă” Complexul Rozmarin reprezintă alegerea 
ideală pentru turismul de recreere sau refacere 
cât şi pentru cel de afaceri şi conferinţe.

Preţuri începând de la

131,00 lei
/noapte/persoană/cazare cu mic 

dejun/loc în cameră dublă

Predeal, judeţul Brașov 

PENSIUNEA TOLEDO
***

Pensiunea prezintă o bună variantă de cazare 
fiind situată într-o zonă liniștită și pitorească 
a staţiunii, fiind ușor accesibilă din centru, 
situata lângă Hotel Rozmarin.

Preţuri începând de la

84,00 lei
/noapte/persoană/cazare/loc în 

cameră dublă

Râșnov, judeţul Brașov 

HOTEL RADSOR
****

 
 

Hotelul este amplasat poalele Cetăţii Râşnov, 
la câteva minute de pârtiile principale din 
Poiana Braşov. Hotelul îşi propune să ofere 
experienţe de excepţie  în mijlocul naturii.

Preţuri începând de la

146,00 lei
/noapte/persoană/cazare cu mic 

dejun/loc în cameră dublă

Sângeorgiu de Mureș, judeţul Mureș 

HOTEL APOLLO
****

 
 
 
 
 
 
 

Apollo Wellness Club, situat într-un cadru  
natural retras dar totuşi în vecinătatea oraşului Târgu 
Mureș, te invită să iei o pauză din ritmul trepidant al 
vieţii şi să îţi regăsești echilibrul, optând pentru re-
laxare, well-being sau tratament balneofizioterapie.

Preţuri începând de la

205,00 lei
/zi/persoană/cazare cu 

demipensiune (sejur 5 nopți)
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Sovata, judeţul Mureș 

HOTEL ALUNIȘ
***

 
 
 
 
 
 

Dacă doriţi un sejur de odihnă sau tratament, 
să organizaţi un eveniment, Hotelul Aluniş 
reprezintă o alegere bună. Facilităţile hotelului 
vă permit să petreceţi un sejur memorabil.

Preţuri începând de la

162,00 lei
/zi/persoană/cazare cu 

demipensiune (sejur 5 nopți)

Sovata, judeţul Mureș 

HOTEL SZEIFERT
***

 
 
 
 

Hotel Szeifert este situat în centrul staţiunii So-
vata, în imediata apropiere a Lacului Negru – cel 
mai vechi lac sărat de la Sovata şi la o distanţă 
de 260 de metri de renumitul Lac Ursu.

Preţuri începând de la

127,00 lei
/zi/persoană/ 

cazare cu mic dejun

Sovata, judeţul Mureș 

HOTEL LACUL URSU
***

 
 
 
 

Hotelul Lacul Ursu este situat în staţiunea 
Sovata, la 600m de singurul lac helioterm din 
Europa, căruia îi poartă numele. Având o ca-
pacitate de 54 locuri de cazare, hotelul oferă 
cele mai bune condiţii de confort şi relaxare.

Preţuri începând de la

108,00 lei
/zi/persoană/ 

cazare cu mic dejun

Sovata, judeţul Mureș 

HOTEL RELAX
****

 
 
 
 
 

Hotel Relax este deschis în tot timpul anului, 
este situat într-o zonă liniștită a staţiunii, oferind 
servicii de cazare, masă și programe și este 
perfect pentru întâlniri de familii sau de firme.

Preţuri începând de la

125,00 lei
/zi/persoană/ 

cazare cu mic dejun

Sovata, judeţul Mureș 

SOVATA ENSANA HEALTH SPA RESORT HOTEL 
****

 
 
 
 
 
 

Hotelul este situat în apropierea lacului Ursu, 
deţine unul dintre cele mai moderne centre Spa 
din ţară, oferind turiştilor o oază de relaxare şi 
voie bună. Baza de tratament asigură tratamente 
de specialitate la un înalt nivel profesional.

Preţuri începând de la

230,00 lei
/zi/persoană/ cazare cu 

demipensiune (sejur minim 5 nopți)

Sovata, judeţul Mureș 

BRĂDET ENSANA HEALTH SPA RESORT HOTEL
****

 
 
 
 
 
 

Poziţionat pe nişa serviciilor antistres,  
Ensana Health Spa Resort Brădet este printre 
puţinele hoteluri din ţara care oferă pachete tu-
ristice antistres (terapia integrată body&mind) 
pentru reechilibrare fizică şi psihică. 

Preţuri începând de la

268,00 lei
/zi/persoană/ cazare cu 

demipensiune (sejur minim 5 nopți)
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Sovata, judeţul Mureș 

BOUTIQUE HOTEL FABESCA
****

 
 

Boutique Hotel Fabesca inspiră prin design şi 
arhitectură, aducând un plus de culoare şi un aer 
mediteranean minunatei staţiuni Sovata. Se remarcă 
prin servicii personalizate, atmosfera unică şi oferă 
discreţie, intimitate şi experienţa unui sejur deosebit.

Preţuri începând de la

237,00 lei
/zi/persoană/ 

cazare cu mic dejun

Sovata, judeţul Mureș 

PENSIUNEA ISUICA
***

 
 
 
 

Pensiunea Isuica este situată într-un peisaj 
feeric de munte, la ieşirea spre Reghin, la doar 
8 kilometri de renumita staţiune Sovata, pe un 
drum forestier ce urca spre muntele Bichiş.

Preţuri începând de la

101,00 lei
/zi/persoană/ 

cazare cu mic dejun

Teliucu Inferior, judeţul Hunedoara 

MOTEL CINCIȘ
***

 
 
 
 

Motelul Cinciș este situat pe malul lacului Cinciș, 
cu o vedere panoramică spre M-ţii Retezat şi M-ţii 
Poiana Ruscă. Motelul Cinciș dispune de restau-
rant, bar, sală de conferinţă şi trei terase pitoreşti.

Preţuri începând de la

89,00 lei
/zi/persoană/doar cazare

Timișu de Jos, judeţul Brașov 

HOTEL DOMENIUL DÂMBU MORII
***  

Domeniul Dâmbu Morii, gazdă primitoare, vă 
propune să vă deconectaţi de rutina cotidiană. 
Facilităţile sunt: piscina exterioară încălzită, 
locul de joacă pentru copii, grădină de vară.

Preţuri începând de la

100,00 lei
/noapte/persoană/cazare cu mic 

dejun/loc în cameră dublă

Valea Drăganului, judeţul Cluj 

PENSIUNEA ART 1000
****

 
 
 
 
 

Zona în care este amplasată  
pensiunea Art 1000 îţi va satisface atât nevoia de 
drumeţii, cât şi nevoia firească de relaxare şi recree-
re. Având o ambianţă caldă şi intimă, pensiunea Art 
1000 te va cuceri încă de când îi vei călca pragul.

Preţuri începând de la

121,00 lei
/zi/persoană/ 

cazare cu mic dejun

Zăbala, judeţul Covasna 

ZABOLA ESTATE
**

 
 
 

Un loc de vis, de poveste, domeniul este deţinut 
de o familie transilvăneană şi include un castel 
care datează din secolul al XVI-lea şi 2 clădiri 
anexe. Recomandăm sauna in the woods.

Preţuri începând de la

40,00 euro
/zi/persoană/ 

cazare cu mic dejun



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

VA
CA

NŢ
E 

ÎN
 R

OM
ÂN

IA
 2

02
0

35

MOLDOVA Informaţii suplimentare despre unităţile 
de cazare pe site www.eximtur.ro

Durău, judeţul Neamţ 

HOTEL BISTRIŢA
****

 
 

Hotel Bistriţa se afla la poalele Masivului 
Ceahlău, în staţiunea Durău. Un hotel extrem de 
confortabil, stilat şi chic, care emană prin fiecare 
detaliu o atmosferă de căldură şi intimitate.

Prețuri începând de la

112,00 lei
/zi/persoană/cazare cu 

mic dejun

Durău, judeţul Neamţ 

HOTEL BRÂNDUȘA
**

 

Situat în centrul staţiunii Durău, la poalele pă-
durii, Hotel Brânduşa oferă un restaurant unde 
puteţi gusta diferite sortimente de mâncăruri 
tradiţionale, bar de zi, terasă şi parcare.

Prețuri începând de la

62,00 lei
/zi/persoană/ 

doar cazare

Durău, judeţul Neamţ 

HOTEL BRADUL
***

 

Hotel Bradul, renovat în 2012, reprezintă 
una din cele mai bune variante de cazare din 
staţiunea Durău, datorită amplasării în centrul 
staţiunii şi raportului preţ-calitate foarte bun.

Prețuri începând de la

56,00 lei
/zi/persoană/ 

doar cazare

Slănic Moldova, judeţul Bacău 

HOTEL EURO VACANŢA
***

 
 
 
 
 

Amplasat la intrarea în staţiunea Slănic Moldo-
va, Hotel Euro Vacanţa oferă restaurant, piscină 
interioară, sală fitness, bază de tratament, sală 
de sport, sală de conferinţe şi parcare.

Prețuri începând de la

90,00 lei
/zi/persoană/doar cazare

Slănic Moldova, judeţul Bacău 

HOTEL DOBRU
***

 
 
 

Situat în staţiunea Slănic Moldova, Hotel Dobru 
oferă acces gratuit la complexul de agrement 
Teleconstrucţia: piscina cu apă încălzită, sau-
na, jacuzzi, sala fitness, teren de tenis acoperit.

Prețuri începând de la

110,00 lei
/zi/persoană/cazare 

cu mic dejun

Slănic Moldova, judeţul Bacău 

HOTEL NEMIRA
****

 
 
 
 
 

Situat în staţiunea Slănic Moldova, Hotel Nemi-
ra vă oferă posibilitatea de a vă recrea într-unul 
din cele mai moderne centre de relaxare, dotat 
cu: piscină interioară, saună şi fitness.

Prețuri începând de la

149,00 lei
/zi/persoană/cazare cu 

mic dejun
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Slănic Moldova, judeţul Bacău 

HOTEL VENUS
**

 
 
 

Hotel Venus din staţiunea Slănic Moldova oferă 
212 camere şi apartamente, restaurant, bar de 
zi, programe de divertisment, săli de conferinţă, 
bază de tratament, parcare gratuită.

Prețuri începând de la

50,00 lei
/zi/persoană/  

doar cazare

Slănic Moldova, judeţul Bacău 

VILA TELECONSTRUCŢIA
***

 
 
 

Amplasată în inima staţiunii Slănic Moldova, 
Vila Teleconstrucţia oferă restaurant, piscină 
acoperită cu apă încălzită, saună, sală fitness, 
teren de tenis acoperit, tenis de masă, terasă.

Prețuri începând de la

123,00 lei
/zi/persoană/cazare cu 

mic dejun

Slănic Moldova, judeţul Bacău 

HOTEL PERLA
****

 
 
 

Situat în Slănic Moldova, Hotel Perla este o oază 
de relaxare. Renovat în 2016, oferă 85 camere, 
restaurante, centru SPA şi bază de tratament 
dotată cu aparatură de ultimă generaţie.

Prețuri începând de la

165,00 lei
/zi/persoană/cazare cu 

mic dejun

Poţi plăti  
cu vouchere 
de vacanţă
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Baia Sprie, judeţul Maramureș 

COMPLEX TURISTIC ȘUIOR
***

 
 
 

Înconjurat de munţi, dar la numai 18 km de 
Baia Mare, Complexul Hotelier Turist Șuior este 
uşor accesibil, oferind oaspeţilor locaţia per-
fectă pentru relaxare şi evadare din cotidian.

Prețuri începând de la

95,00 lei
/zi/persoană/cazare cu 

mic dejun

Borșa, judeţul Maramureș 

HOTEL VICTORIA
***

 

Situat în staţiunea turistică Borşa din Mara-
mureş, la 2,3 Km de pârtia de schi Runc-Stiol, 
Hotel Victoria pune la dispoziţia turiştilor 
servicii de cazare la cele mai înalte standarde.

Prețuri începând de la

66,00 lei
/zi/persoană/

doar cazare

Borșa, judeţul Maramureș 

HOTEL ROMAN
***

 
 
 
 

Situat în Borşa din Maramureş, dispune de 
piscină interioară încălzită cu o vedere asupra 
munţilor Rodnei, zonă SPA , restaurant, bar, 
parcare, spaţiu de joacă pentru copii.

Prețuri începând de la

75,00 lei
/zi/persoană/doar cazare 

(sejur minim 2 nopți)

Borșa, judeţul Maramureș 

HOTEL NORD
***

 
 
 
 
 

Hotel Nord este un loc al relaxării și vacanţe-
lor. Beneficiază de minunatul cadru natural al 
munţilor Rodnei, cu Masivul Pietrosu Rodnei, 
impunând solemnitate și puritate.

Prețuri începând de la

112,00 lei
/zi/persoană/doar cazare 

(sejur minim 2 nopți)

Borșa, judeţul Maramureș 

HOTEL PĂLTINIȘ
***

 

Inaugurat în 2006 Hotel Păltiniş, amplasat în-
tr-un cadru pitoresc deosebit, pe valea Vișeuţu-
lui la distanţă de 150 m faţă de DN18 sau 1000 
m distanţă de la intrarea în staţiunea Borşa.

Prețuri începând de la

66,00 lei
/zi/persoană/  

doar cazare

Borșa, judeţul Maramureș 

HOTEL CERBUL
**

 

Hotelul este situat în apropierea pârtiei de 
schi din staţiune, la circa 11 km de centrul 
oraşului Borşa, la altitudinea de 850 m într-un 
cadru pitoresc şi deosebit.

Prețuri începând de la

66,00 lei
/zi/persoană/

doar cazare
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Cavnic, judeţul Maramureș 

HOTEL ROATA
***

 

Hotelul Roata din Canvnic este potrivit atât pen-
tru agrement cât şi pentru turismul de afaceri. 
Fiind aproape de pârtiile de schi, este alegerea 
optimă pentru pasionaţii sporturilor de iarnă.

Prețuri începând de la

91,00 lei
/zi/persoană/cazare cu 

mic dejun

Dănești, judeţul Maramureș 

HOTEL SECRET GARDEN
****

 
 
 
 
 
 
 

Hotelul Secret Garden este un complex hoteli-
er modern de 4 stele, inaugurat în vara anului 
2007, situat la doar 17 km de Baia-Mare pe 
drumul naţional Baia Sprie – Cavnic.

Prețuri începând de la

138,00 lei
/zi/persoană/cazare cu mic dejun 

(sejur minim 2 nopți)

Dănești, judeţul Maramureș 

PENSIUNEA HANUL TEILOR
***

 
 
 
 
 
 

Hanul Teilor este un loc emblematic pentru 
Maramureș. Aici se pune în valoare tradițțțțțţia. 
Veţi găsi un decor autentic adus în contempo-
ran cu condiţii moderne de cazare.

Prețuri începând de la

100,00 lei
/zi/persoană/

doar cazare

Ocna Șugatag, judeţul Maramureș 

PENSIUNEA POPASUL DIN DEAL
***

 
 
 
 
 
 

Pensiunea Popasul din Deal este ideal pentru 
un sejur în Maramureş: baza de tratament 
balnear la 500 metri distanţă, pârtiile de schi 
din Cavnic la doar 20 de minute.

Prețuri începând de la

118,00 lei
/zi/persoană/cazare cu 

mic dejun

Ocna Șugatag, judeţul Maramureș 

PENSIUNEA HOLIDAY
***

 
 
 
 
 

Dispune de grădină, bar, restaurant, piscină 
interioară cu apă dulce, piscină interioară cu apă 
sărată, jacuzzi, saună finlandeză, piscină exteri-
oară cu apă dulce, loc de joacă pentru copii.

Prețuri începând de la

125,00 lei
/zi/persoană/cazare cu mic dejun 

(sejur minim 2 nopți)

Ocna Șugatag, judeţul Maramureș 

HOTEL CRĂIASCA
***

 
 
 
 
 

Amplasat în centrul staţiunii lângă bazinele cu 
apă sărată, Hotel Crăiasca pune la dispoziţia 
turiştilor condiţii optime de cazare, masă şi 
distracţie.

Prețuri începând de la

151,00 lei
/zi/persoană/cazare și masă 

(sejur minim 3 nopți)
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Tășnad, judeţul Satu Mare 

HOTEL MARISSA
***

 
 
 
 
 
 

Hotelul Marissa din Tăşnad are camere dotate 
cu baie proprie, jacuzzi sau cabină de duș, 
televizor, telefon, frigider, aer condiţionat şi 
acces internet.

Prețuri începând de la

94,00 lei
/zi/persoană/cazare cu 

mic dejun

Vișeu de Sus, judeţul Maramureș 

HOTEL MIRAGE RESORT
****

 
 
 
 
 
 

Mirage Resort este situat în Maramureşul Isto-
ric, localitatea Vişeu de Sus, un loc încărcat de 
istorie şi tradiţii, înconjurat de superbe peisaje 
montane şi râuri.

Prețuri începând de la

102,00 lei
/zi/persoană/cazare cu 

mic dejun

Blidari, judeţul Maramureș 

HOTEL LOSTRIȚA
****

 
 
 
 
 
 

A fost deschis în luna iulie 2019, după ce, timp 
de 2 ani a fost închis pentru un amplu proces 
de renovare. Spațţiile de cazare au fost mărite și 
excepțţional decorate, la nivel de 4 stele.

Prețuri începând de la

140,00 lei
/zi/persoană/cazare cu 

mic dejun

Recea, judeţul Maramureș 

HOTEL ROMANIŢA
****

 
 
 
 
 

Hotelul Romaniţa este situat la intrarea în 
oraşul Baia Mare, în localitatea Recea, pe 
drumul european E58, într-o ambianţă ferită 
de aglomeraţia urbană.

Prețuri începând de la

125,00 lei
/zi/persoană/cazare cu 

mic dejun

Săcel, judeţul Maramureș 

PENSIUNEA LĂCRĂMIOARA
***

 
 

Situată în Maramureşul Istoric în localitatea 
Săcel, departe de vacarmul urban, Pensiunea 
Lăcrămioara, satisface cele mai exigente 
pretenţii.

Prețuri începând de la

60,00 lei
/zi/persoană/

doar cazare

Poţi plăti  
cu vouchere 
de vacanţă
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Amara, judeţul Ialomiţa 

HOTEL DANA
****

 
 
 
 

Hotel Dana reuşeşte să ofere cele mai bune 
condiţii de confort, într-o atmosferă rafinată 
şi elegantă.

Preţuri începând de la

95,00 lei
/noapte/persoană/cazare cu mic 

dejun/loc în cameră dublă

Amara, judeţul Ialomiţa 

HOTEL IALOMIŢA
***

 
 
 
 
 
 
 

Complexul Hotelier Ialomiţa este situat în 
Staţiunea Amara, zona Câmpiei Bărăganului 
Central, pe malul de nord-vest al Lacului 
Amara, la 7 km de municipiul Slobozia.

Preţuri începând de la

82,00 lei
 zi/persoană/ 

cazare cu mic dejun

Amara, judeţul Ialomiţa 

HOTEL PARC
***

 
 
 

Hotelul este situat în partea de nord a staţiu-
nii, pe malul lacului Amara. Reprezintă o ade-
vărată oază de linişte ideală pentru relaxare.

Preţuri începând de la

80,00 lei
 /noapte/persoană/cazare cu mic 

dejun/loc în cameră dublă

Arefu, judeţul Argeș 

HOTEL VALEA CU PEȘTI
****

 
 
 
 
 

Complexul turistic Valea cu Peşti, prin ampla-
samentul său de excepţie face ca turiştii sa 
beneficiază de o privelişte minunată a Lacului 
Vidraru şi a Munţilor Făgăraş.

Preţuri începând de la

132,00 lei
/noapte/persoană/cazare cu mic 

dejun/loc în cameră dublă

Azuga, judeţul Prahova 

HOTEL AZUGA SKI & BIKE RESORT
***

 
 

Hotelul este situat în apropierea pârtiei de schi 
Sorica. Hotel Azuga Ski & Bike Resort este 
locaţia ideală atât pentru turiştii dornici să se 
relaxeze cât şi pentru oamenii de afaceri.

Preţuri începând de la

100,00 lei
 /noapte/persoană/cazare cu mic 

dejun/loc în cameră dublă

Bușteni, judeţul Prahova 

HOTEL ALEXANDROS
***

 
 
 

Hotelul este situat în centrul staţiunii. Am-
plasat într-un cadru natural, cu arhitectura sa 
deosebită, este unul dintre cele mai elegante şi 
rafinate hoteluri de pe valea Prahovei.

Preţuri începând de la

94,00 lei
 /noapte/persoană/cazare cu mic 

dejun/loc în cameră dublă
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Bușteni, judeţul Prahova 

HOTEL CONAC BAVARIA
***

 

Hotelul Bavaria a fost inaugurat în ianuarie 
2013. Este cel mai luxos hotel din Buşteni.

Preţuri începând de la

89,00 lei
/noapte/persoană/cazare cu mic 

dejun/loc în cameră dublă

Bușteni, judeţul Prahova 

HOTEL IRI
***

 

Este situat într-un cadru natural de excepţie, 
la 650 metri distanţă faţă de pârtia Kalinderu 
şi cu o privelişte încântătoare asupra masivu-
lui Caraiman şi asupra Crucii Eroilor.

Preţuri începând de la

103,00 lei
/noapte/persoană/cazare cu mic 

dejun/loc în cameră dublă

Bușteni, judeţul Prahova 

HOTEL SILVA
***

 

Hotelul este situat pe drumul spre telecabi-
na Buşteni - Babele, către cota 2200. Este o 
construcţie modernă cu arhitectură deosebită, 
perfect integrată în peisajul montan al staţiunii.

Preţuri începând de la

128,00 lei
 /noapte/persoană/cazare cu mic 

dejun/loc în cameră dublă

Bușteni, judeţul Prahova 

PENSIUNEA CASA FREYA
****

 
 
 

Pensiunea se află la aproximativ 1 km de 
DN1 şi implicit de centrul staţiunii Buşteni, 
beneficiind de o privelişte încântătoare oferită 
de Munţii Bucegi şi zonele înconjurătoare.

Preţuri începând de la

133,00 lei
 /noapte/persoană/cazare cu mic 

dejun/loc în cameră dublă

Moroeni, judeţul Dâmbovițţa 

HOTEL PEȘTERA
****

 
 
 
 
 

Departe de stresul cotidian, Hotelul Peştera 
este situat în Parcul Natural Bucegi la 1600 
de metri altitudine, în imediata apropiere a 
Mănăstirii Peştera Ialomiţei.

Preţuri începând de la

141,00 lei
 /noapte/persoană/cazare cu mic 

dejun/loc în cameră dublă

Pucioasa, judeţul Dâmbovițţa 

PENSIUNEA LA FAMILIA
***

 
 
 

Pensiunea este amplasată pe malul lacului 
de acumulare Pucioasa. La Familia este locul 
unde să vii cu familia şi prietenii, pentru a 
petrece timp în aer liber, în aer curat.

Preţuri începând de la

55,00 lei
 /noapte/persoană/cazare/loc în 

cameră dublă



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

VA
CA

NŢ
E 

ÎN
 R

OM
ÂN

IA
 2

02
0

43

MUNTENIA Informaţii suplimentare despre unităţile 
de cazare pe site www.eximtur.ro

Sinaia, judeţul Prahova 

HOTEL BUCEGI
***

 

HOTEL BUCEGI e gata să îţi ofere toate delicii-
le rezervate altădată pentru nobili şi regalitate.
HOTEL BUCEGI locul în care totul e dus la cel 
mai înalt nivel al rafinamentului.

Prețuri începând de la

107,00 lei
/noapte/persoană/cazare cu 

mic dejun

Sinaia, judeţul Prahova 

HOTEL CARAIMAN
***

 

Hotelul este situat la intrarea în staţiune din 
direcţia Braşov, la şosea,aproape de muzeul 
George Enescu.

Prețuri începând de la

124,00 lei
 /noapte/persoană/cazare cu 

mic dejun

Sinaia, judeţul Prahova 

HOTEL CARPATHIA
****

 
 
 
 
 

Situat în centrul staţiunii, accesul este extrem 
de facil, făcându-se direct din DN 1. Cele 
două clădiri ale complexului au fost renovate 
complet și mobilate elegant.

Prețuri începând de la

149,00 lei
 /noapte/persoană/cazare cu

 mic dejun

Sinaia, judeţul Prahova 

HOTEL CUMPĂTU
****

 
 
 
 

Înconjurat de priveliştea maiestuoasă a Mun-
ţilor Bucegi, într-un decor feeric, acest loc 
magic te va ajuta să te detaşezi de agitaţia 
urbană. Loc ideal de relaxare și distracţție.

Prețuri începând de la

155,00 lei
 /noapte/persoană/cazare cu 

mic dejun

Sinaia, judeţul Prahova 

ELEXUS APARTMENTS
***

 

Elexus Apartments sunt situate în centrul staţi-
unii Sinaia, vis-a-vis de Parcul Dimitrie Ghica.

Prețuri începând de la

133,00 lei
 /noapte/persoană/

doar cazare

Sinaia, judeţul Prahova 

HOTEL FOIȘORUL CU FLORI
****

 
 
 

Foişorul cu Flori este construit din prisma 
călătorului care îşi doreşte să regăsească 
într-un hotel spaţii calde şi primitoare care să 
confere acel sentiment de “casă dulce casă”.

Prețuri începând de la

168,00 lei
 /noapte/persoană/cazare cu 

mic dejun
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Sinaia, judeţul Prahova 

HOTEL NEW MONTANA
****

 
 
 
 
 

Localizarea excelentă în centrul staţiunii, 
atmosfera caldă şi serviciile de cea mai înaltă 
calitate fac din New Montana destinaţia idea-
lă pentru recreere sau sejur de afaceri.

Prețuri începând de la

34,00 euro
 /noapte/persoană/cazare cu 

mic dejun

Sinaia, judeţul Prahova 

HOTEL EXCELSIOR BOUTIQUE
***

 

Hotelul Excelsior Boutique 3* 
este situat în centrul statiunii Sinaia vis-a-vis 
de parcul Dimitrie Ghica. Scopul hotelului este 
de a oferi servicii confortabile, de a satisface 
dorințţele oaspeţilor, astfel încât să revină în 
hotel și să îl recomande și altor cliențţi!

Prețuri începând de la

157,00 lei
 /noapte/persoană/cazare cu 

mic dejun

Sinaia, judeţul Prahova 

HOTEL INTERNAŢIONAL
****

 
 
 
 
 
 

Hotelul este situat în centrul staţiunii, la 5 
minute de staţia de telecabină şi 30 minute de 
pârtia pentru bob-sanie.

Prețuri începând de la

270,00 lei
/noapte/persoană/cazare cu 

mic dejun

Sinaia, judeţul Prahova 

PENSIUNEA CASA IRIS
****

 
 
 
 

Prin amplasare și facilităţile oferite, Pensiunea 
Casa Iris din Sinaia este locul potrivit pentru a 
petrece vacanţe frumoase la munte.

Prețuri începând de la

160,00 lei
/noapte/persoană/cazare cu 

mic dejun

Sinaia, judeţul Prahova 

HOTEL MARAMI
***

 
 
 
 

Situat în zona Furnica și construit în stilul 
arhitectural al zonei reuşeşte să echilibreze 
frumuseţea, nobleţea vechiului cu confortul 
oferit de tehnica modernă.

Prețuri începând de la

120,00 lei
 /noapte/persoană/cazare cu 

mic dejun

Sinaia, judeţul Prahova 

HOTEL MAREA NEAGRĂ
***

 

Hotelul Marea Neagră este situat în cartierul 
Furnica, la o plimbare de 9 minute de Castelul 
Peleş şi Grădinile Regale, precum şi la o plim-
bare de 15 minute de Mănăstirea Sinaia.

Prețuri începând de la

118,00 lei
 /noapte/persoană/cazare cu 

mic dejun
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Sinaia, judeţul Prahova 

HOTEL PALACE
****

 
 
 
 
 

Hotelul este situat ultracentral, în parcul Ghi-
ca, în vecinătatea Cazinoului şi a Mănăstirii 
Sinaia. Oferă oaspeţilor atmosfera unui trecut 
îndepărtat, plin de linişte şi ospitalitate.

Prețuri începând de la

124,00 lei
 /noapte/persoană/cazare cu 

mic dejun

Sinaia, judeţul Prahova 

HOTEL SMART
****

 
 
 
 

Stil arhitectural unic, Smart reuşeşte să 
îmbine frumuseţea, nobleţea şi farmecul 
vechiului cu confortul oferit de tehnica 
modernă, toate unite într-un decor deosebit.

Prețuri începând de la

151,00 lei
/noapte/persoană/cazare cu 

mic dejun

Sinaia, judeţul Prahova 

PENSIUNEA OBLIQUE
*****

 
 

Pensiunea Oblique - un loc unde poţi visa ori-
când şi oricât. Un spaţiu unde timpul dispare 
şi lasă loc celor mai calde şi îndrăzneţe trăiri.

Prețuri începând de la

205,00 lei
/noapte/persoană/cazare cu 

mic dejun

Sinaia, judeţul Prahova 

VILA CAMELIA
***

 
 

Vila este situată în zona rezidenţială, pe dru-
mul ce duce la Mănăstirea Sinaia. Combină 
parfumul cald şi atmosfera magică din casele 
cu istorie cu servicii şi confortul actual.

Prețuri începând de la

131,00 lei
/noapte/persoană/cazare cu 

mic dejun

Sinaia, judeţul Prahova 

VILA ECONOMAT
****

 

Vila este în cadrul complexului Furnica-Eco-
nomat care este situat în vecinătatea Castelu-
lui Peleş la 10 minute de centrul staţiunii, pe 
drumul care duce spre Cota 1400.

Prețuri începând de la

152,00 lei
 /noapte/persoană/cazare cu 

mic dejun

Sinaia, judeţul Prahova 

HOTEL REGAL 1880
***

 

Hotelul, prin design-ul 
de bun gust și originalitatea mobilierului, 
oferă turiștilor săi un confort superior și o 
atmosferă regală. Fiind poziţionat în centrul 
staţiunii Sinaia, chiar în Parcul Dimitrie Ghica, 
asigură acces facil către staţiune.

Prețuri începând de la

160,00 lei
/noapte/persoană/cazare cu 

mic dejun
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Băltenii de Sus, judeţul Tulcea 

HOTEL WELS
****

 
 
 
 

Hotelul Wels este situat pe o colină cu ieşire 
la Dunăre, într-o zonă liniştită, la 2 km de 
şoseaua Tulcea-Mahmudia. Construit cu bun 
gust Hotelul WELS oferă calitate şi confort.

Prețuri începând de la

142,00 lei
/noapte/persoană/ 

cazare cu mic dejun

Dunavățţu de Jos, judeţul Tulcea 

HOTEL NEW EGRETA
****

 
 
 
 
 

Hotelul este situat în imediata apropiere a 
satului Dunavăţu de Jos, ultima localitate pe 
drum asfaltat la sud de Tulcea.

Prețuri începând de la

205,00 lei
/noapte/persoană/ 

cazare cu mic dejun

Jurilovca, judeţul Tulcea 

COMPLEX TURISTIC EDEN - GURA PORTIŢEI
***

 
 

Complexul este situat între Marea Neagră şi 
cele două lacuri din Complexul Razim - Sinoe, 
pe o limbă de nisip, la 50 km de Tulcea.

Prețuri începând de la

229,00 lei
/noapte/persoană/cazare

Mahmudia, judeţul Tulcea 

HOTEL MON JARDIN
****

 
 
 

Pentru o vacanţă de neuitat, cea mai potrivită 
alegere de cazare în Delta Dunării, într-o oază 
de lux, linişte şi confort este Hotelul MON 
JARDIN.

Prețuri începând de la

245,00 lei
/noapte/persoană/ 

cazare cu mic dejun

Mahmudia, judeţul Tulcea 

CASA TEO
****

 
 

Pensiunea Casa Teo este situată în Delta 
Dunării pe malul drept al braţului Sf. Gheor-
ghe, la numai 29 km de municipiul Tulcea în 
localitatea Mahmudia.

Prețuri începând de la

148,00 lei
/noapte/persoană/ 

cazare cu mic dejun

Murighiol, judeţul Tulcea 

PUFLENE RESORT
****

 
 
 
 
 
 

Hotelul este situat pe malul lacului Murighiol. 
Puflene Resort este noul concept turistic des-
tinat celor care doresc o evadare din cotidian 
şi apreciaza frumuseţea sălbatică a naturii.

Prețuri începând de la

352,00 lei
 /noapte/persoană/ 

cazare cu all inclusive
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Murighiol, judeţul Tulcea 

PENSIUNEA PENINSULA
****

 
 
 

Situată în localitatea Murighiol, chiar pe malul 
lacului, Pensiunea Peninsula oferă un Aqua 
Park în aer liber, restaurant cu terasă şi încă o 
terasă cu promenadă.

Prețuri începând de la

203,00 lei
/noapte/persoană/ 

cazare cu demipensiune

Murighiol, judeţul Tulcea 

PENSIUNEA RIO DIVINO
***

 
 
 

Pensiunea Rio Divino este amplasată într-o 
zonă mirifică, liniştită, departe de aglomeraţia 
şi zgomotele oraşului, chiar în inima Deltei 
Dunării, pe malul lacului Murighiol.

Prețuri începând de la

125,00 lei
/noapte/persoană/ 

cazare cu mic dejun

Nufăru, judeţul Tulcea 

COMPLEX TURISTIC STEAUA APELOR
****

 
 
 
 
 
 

Complexul este situat la poarta de intrare în 
Delta Dunării, pe malul braţului Sf. Gheorghe, 
în localitatea Nufărul, pe şoseaua Tulcea - 
Murighiol.

Prețuri începând de la

89,00 lei
 /noapte/persoană/ 
cazare cu mic dejun

Sfântu Gheorghe, judeţul Tulcea 

COMPLEX GREEN VILLAGE
****

 
 
 
 
 
 

Complex Green Village este integrat perfect 
în natură, înconjurat de mult spaţiu verde, cu 
o privelişte idilică asupra apei Dunării, este 
locul ideal pentru o vacanţă reuşită.

Prețuri începând de la

110,00 lei
/noapte/persoană/ 

cazare cu mic dejun

Sfântu Gheorghe, judeţul Tulcea 

PENSIUNEA DELTA MARINA
***

  
 

Pensiunea vă oferă o încântătoare privelişte 
către Dunăre. Se ajunge la Sfântu Gheorghe 
NUMAI pe apă, luând vaporul din Tulcea sau 
alegând transferul rapid ci hidrobuzul pensiunii.

Prețuri începând de la

129,00 lei
 /noapte/persoană/cazare

Sulina, judeţul Tulcea 

PENSIUNEA CASA SIBIANĂ
***

 

Pensiunea se află în oraşul Sulina, cel mai es-
tic punct al ţării. Cadrul natural deosebit dato-
rat vecinătăţii Dunării transformă zilele de 
vacanţă petrecute aici în amintiri de neuitat.

Prețuri începând de la

183,00 lei
/noapte/persoană/cazare cu 

demipensiune
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Jurilovca, judeţul Tulcea 

PONTON PLUTITOR BELLA MARINA
****

 
 

Pontonul plutitor Bella Marina este locul 
ideal pentru o vacanţă relaxantă și este situat 
într-un cadru natural, în miniportul comunei 
Jurilovca - zona de sud, pe canalul central.

Prețuri începând de la

148,00 lei
/noapte/persoană/ 

cazare cu mic dejun

Crișan, judeţul Tulcea 

HOTEL LEBĂDA LUXURY RESORT & SPA
*****

 
 
 
 
 
 
 

Hotelul reprezintă o oază de liniște în mirifica 
Delta Dunării. Unica locaţie de 5* din Delta 
Dunării, ce oferă o experienţă memorabilă.

Prețuri începând de la

27,00 euro
/noapte/persoană/ 

cazare cu mic dejun

Poţi plăti  
cu vouchere 
de vacanţă
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EXCURSII ÎN DELTA DUNĂRII

Excursie – Vărsarea Dunării în Marea Neagră
Durata: aproximativ 1 oră – minim 2 persoane
Preţ: 47.52 Lei/persoană

Excursie – Gârla Turcească
Durata: aproximativ 2 ore – minim 2 persoane.
Clienţii vor primi la plecare 1 sticlă de apă de 0.5 l/persoană
Preţ: 132.00 Lei/persoană

Excursie – Sulina – Cordon litoral
Durata: aproximativ 2 - 3 ore - minim 2 persoane
Clienţii vor primi la plecare 1 sticlă de apă de 0.5 l/persoană
Preţ: 253.44 Lei/persoană

Excursie – Lacurile de Nord
Durata: aproximativ 4 ore – minim 4 persoane
Clienţii vor primi la plecare 1 sticlă de apă de 0.5 l/persoană
Preţ: 253.44 Lei/persoană

Excursie – Caraorman
Durata: aproximativ 6 ore – minim 4 persoane
Clienţii vor primi la plecare 1 sticlă de apă de 0.5 l/persoană 
Nu sunt incluse cheltuielile de transfer auto în pădure pentru vizitare
Preţ: 242.88 Lei/persoană

Excursie – Canale până la Sulina
Durata: aproximativ 4–6 ore – minim 2 persoane
Clienţii vor primi la plecare 1 sticlă de apă de 0.5 l/persoană
Preţ: 359.04 Lei/persoană

Facilităţi copii: 
– Copiii între 0–6 ani au asigurată excursia gratuit, fără loc, ţinuţi în 
braţe de către părinţi/adulţi (din motive de siguranţă);
– Copiii între 6–12 ani plătesc 50% din costul excursiei, cu loc (sub 
supraveghere atentă a adultului); 

LA RECEPŢIE SE STABILESC: ziua, ora şi tipul bărcii în funcţie de 
condiţiile meteo şi de numărul de participanţi.  
TRASEUL SE POATE MODIFICA în funcţie de cotele apelor (condiţii 
naturale – apă scăzută, vegetaţie) nu şi durata excursiilor.
În cazul în care nu se poate organiza excursia din cauza stării vremii, 
se pot acorda alte servicii din cadrul resortului. 

EXCURSII CU PLECARE DIN SF. GHEORGHE 
DE LA GREEN VILLAGE

Excursie – Vărsarea Dunării în Marea Neagră
Durata: aproximativ 1 oră
Preţ: 58.00 Lei/persoană

Excursie – Complex Lagunar Sahalin – Zătoane – 
vărsarea Dunării în Marea Neagră 
Durata: aproximativ 2.5 ore
Traseu: Complex Lagunar Sahalin – Zătoane - vărsarea Dunării în 
Marea Neagră şi retur
Preţ: 106.00 Lei/persoană

Excursie – Pădurea Letea
Durata: aproximativ 6 ore
Traseu: Sfântu Gheorghe – Pădurea Letea şi retur 
Vizitarea pădurii Letea se va face cu maşini de teren + ghid şi SE 
ACHITĂ LOCAL
Preţ: 206.00 Lei/persoană

Excursie – Pădurea Caraorman
Durata: aproximativ 7 ore
Traseu: Sfântu Gheorghe – Lac Erenciuc – Lac Puiu – 
Pădurea Caraorman şi retur
Preţ: 269.00 Lei/persoană

Excursie – Sulina
Durata: aproximativ 8-9 ore
Traseu: Sf. Gheorghe – Lac Roşu – Lac Puiu – Pădurea Letea - 
Sulina şi retur
Vizitarea pădurii Letea se va face cu maşini de teren + ghid şi SE 
ACHITĂ LOCAL
Preţ: 269.00 Lei/persoană

Facilităţi copii:
– Copiii între 0 - 4 ani au excursia gratuită, fără loc, ţinuţi în braţe de 
către părinţi/adulţi (din motive de siguranţă);
– Copiii între 4 - 8 ani plătesc 50% din costul excursiei, cu loc (sub 
supraveghere atentă a adultului);
– Peste 8 ani achita preţul de adult

LA RECEPŢIE SE STABILESC: ziua, ora şi tipul bărcii în funcţie de 
condiţiile meteo şi de numărul de participanţi. 
TRASEUL SE POATE MODIFICA în funcţie de cotele apelor (condiţii 
naturale – apă scăzută, vegetaţie) nu şi durata excursiilor.
În cazul în care nu se poate organiza excursia din cauza stării vremii, 
se pot acorda alte servicii din cadrul Pensiunii.

EXCURSII CU PLECARE DIN SF. GHEORGHE 
DE LA DELTA MARINA
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Mamaia 

HOTEL TOMIS
***

  
 

Complet renovat şi dotat cu terasă, restau-
rant, hotelul TOMIS este gazda ideală pentru 
dumneavoastră dacă vă doriţi să ajungeţi pe 
litoralul românesc, în staţiunea Mamaia.

Preţuri începând de la

119,79 lei
/zi/persoană/loc în Triplă  

etaj cu Mic dejun

Mamaia 

HOTEL PHOENICIA HOLIDAY RESORT
****

 
 
  
 

Ultramodernul perimetru de vacanţă asigura 
peste 1.200 de locuri de cazare, restaurante, 
baruri, terase, piscine, locuri de joacă pentru 
copii, centru de jocuri, teatru de vară. 

Preț disponibil  
în agenție și pe  
www.eximtur.ro

Mamaia 

HOTEL MODERN 
****

 
 
 
 

Doar 50 de paşi vă despart de apa mării, iar 
plaja este atât de cochetă şi curată încât vei 
simţi că şi marea se bucură că ai venit.

Preţuri începând de la

120,75 lei
/zi/persoană/loc în cameră dublă 

3* cu Mic dejun

Mamaia 

HOTEL RIVIERA 
***

 
 

Situat în centrul staţiunii, la numai 20 metri 
de plajă, hotelul oferă o vedere panoramică 
deosebită asupra Mării Negre şi a lacului 
Siutghiol. 

Preţuri începând de la

123,75 lei
/zi/persoană/loc în cameră dublă 

standard cu Mic dejun

Mamaia 

HOTEL SAVOY 
****

 
 
 

Spre deliciul copiilor şi al adulţilor, Hotel 
Savoy te pofteşte într-o călătorie plină de 
surprize dedicată zâmbetelor, distracţiei şi 
bunei dispoziţii de la malul mării.

Preţuri începând de la

299,60 lei
/zi/persoană/loc în cameră twin  

cu All Inclusive

Mamaia 

HOTEL LIDO
***

 

Hotelul este situat la doar 1 minut de plajă şi 
este hotelul preferat al multor turişti.

Preţuri începând de la

73,80 lei
/zi/persoană/loc în cameră dublă 

doar cazare
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Mamaia 

HOTEL AURORA 
**

 
 
 

Locul în care vă puteţi bucura de linişte şi 
confort, camere moderne, mâncare bună şi 
servicii hoteliere fără cusur.

Preţuri începând de la

61,50 lei
/zi/persoană/loc în cameră dublă 

doar cazare

Mamaia 

HOTEL DORNA 
***

 
 
 
 

Complexul este un spaţiu dedicat privilegiilor. 
Satisfacţia clienţilor este în centrul atenţiei 
întregului personal al hotelului.

Preţuri începând de la

126,50 lei
/zi/persoană/loc în cameră dublă 

cu Mic dejun

Mamaia 

HOTEL METROPOL 
**

 

Dacă vă aflaţi în căutarea unei gazde ospita-
liere şi accesibile pentru o super-vacanţă la 
mare, aţi ajuns unde trebuie.

Preţuri începând de la

85,40 lei
/zi/persoană/loc in cameră dublă 

standard parter doar cazare

Mamaia 

PIRATES RESORT MAMAIA (FOSTUL HOTEL BICAZ)

***

 
  
 

Dacă ai face parte din echipajul lui Jack 
Sparrow, care ar fi numele tău? Vino într-o 
vacanţă plină de mister, aventură și relaxare! 
Nimeni nu se va plictisi! Îndrăznește!

Preţuri începând de la

126,85 lei
/zi/persoană/loc în cameră dublă 

standard cu Mic dejun

Mamaia 

HOTEL VICTORIA
***

 
 

Amplasat pe faleza staţiunii şi poziţionat 
perpendicular pe ţărm, hotelul se bucură de o 
poziţie privilegiată care vă permite să admi-
raţi atât marea, cât şi lacul Siutghiol.

Preţuri începând de la

78,84 lei
/zi/persoană/loc în cameră dublă 

economy cu Mic dejun

Mamaia 

COMPLEX MEDITERANEAN
***

 
 
 

Complexul, situat în centrul staţiunii Mamaia, 
la doar 50 m de plajă, este varianta optimă de 
cazare, relaxare și distracţie pentru familia ta.

Preţuri începând de la

97,97 lei
/zi/persoană/loc în cameră dublă 

standard cu mic dejun
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Mamaia 

HOTEL MAJESTIC
***

 
 
 

Situat în zona centrală a staţiunii Mamaia, 
hotelul şi-a cucerit un bine meritat renume ca 
fiind una dintre locaţiile cele mai selecte de 
pe litoral.

Preţuri începând de la

81,94 lei
/zi/persoană/loc în cameră dublă 

standard cu Mic dejun

Mamaia 

HOTEL COMANDOR
****

 
 
 
 

Situat în partea de nord a staţiunii Mamaia, 
hotelul este aproape de plaja şi oferă o pano-
ramă frumoasă asupra Mării Negre şi a lacului 
Siutghiol.

Preţuri începând de la

97,17 lei
/zi/persoană/loc în cameră dublă 

lac cu Mic dejun

Mamaia 

ZENITH CONFERENCE & SPA HOTEL
****

 
 
 

Unitate recomandată, spiritul Zenith nu 
înseamnă doar relaxare, servicii de calitate și 
personal prietenos ci și transparenţă până la 
cele mai mici detalii.

Preţuri începând de la

201,25 lei
/zi/persoană/loc în cameră dublă 

corp Jupiter cu Mic dejun, standard, 
fără vedere la mare

Mamaia 

HOTEL LOTUS
**

Hotelul este amplasat în partea de sud a 
staţiunii, vis-a-vis de Satul de Vacanţă, în 
apropierea unor puncte de interes turistic.

Preț disponibil  
în agenție și pe  
www.eximtur.ro

Mamaia 

GRAND HOTEL ASTORIA
***

 

Hotelul este situat în centrul staţiunii Mamaia, 
la 500 m de cazinou și la 50 m de plajă.

Preţuri începând de la

81,95 lei
/zi/persoană/loc in cameră dublă 

doar cazare

Mamaia 

HOTEL SELECT
**

Hotelul este amplasat exact în piaţeta de ma-
xim interes unde sunt organizate săptămânal 
concerte, evenimente, spectacole, concursuri.

Preț disponibil  
în agenție și pe  
www.eximtur.ro

Ofertă 
recomandată!



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

VA
CA

NŢ
E 

ÎN
 R

OM
ÂN

IA
 2

02
0

53

LITORAL Informaţii suplimentare despre unităţile 
de cazare pe site www.eximtur.ro

Mamaia 

HOTEL IAKI
****

 
 
 
 
 
 

Hotelul tău de 4 stele la malul Mării Negre. 
Heat Experience & Pool este sanctuarul 
conceput pentru a te simţi relaxat, pentru a-ţi 
recăpăta echilibrul şi a-ţi calma mintea.

Preţuri începând de la

256,20 lei
/zi/persoană/loc în cameră dublă 

standard cu Demipensiune

Mamaia 

HOTEL AMIRAL
****

 
 
 
 

Situat în partea de nord a staţiunii Mamaia, 
hotelul este aproape de plajă şi oferă o pano-
ramă frumoasă asupra Mării Negre.

Preţuri începând de la

110,09 lei
/zi/persoană/loc în cameră dublă 

cu Mic dejun

Mamaia 

HOTEL PALAS
****

 
 

Hotelul oferă condiţii deosebite de cazare şi 
facilităţi specifice unui hotel de categoria sa.

Preţuri începând de la

109,00 lei
/zi/persoană/loc în cameră dublă 

doar cazare

Mamaia 

HOTEL AMBASADOR
****  

  

Toate spaţiile de cazare ale hotelului sunt 
amenajate într-un design contemporan 
elegant. Hotelul este amplasat la 50 metri 
depărtare de plajă.

Preț disponibil  
în agenție și pe  
www.eximtur.ro

Mamaia 

HOTEL PERLA
***

Având un amplasament excepţional în staţiu-
nea Mamaia, hotelul este dedicat familiilor cu 
copii care-şi doresc un sejur la mare, hotelul 
fiind situat la numai 50 de metri de plajă.

Preț disponibil  
în agenție și pe  
www.eximtur.ro

Mamaia 

HOTEL PHOENICIA LUXURY
****

 
 
 
 
 

Phoenicia Luxury te provoacă să trăieşti 
aventura verii la malul mării, printr-o esca-
padă de neuitat. Odată ajunşi aici, vă veţi 
convinge că aţi făcut alegerea potrivită.

Preț disponibil  
în agenție și pe  
www.eximtur.ro
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Mamaia 

HOTEL CENTRAL
***

 
 
 

Dacă doriţi o vacanţă reuşită la mare în staţi-
unea Mamaia, hotelul este una dintre opţiuni, 
amplasat în apropiere de plajă, în partea 
central-nordică a staţiunii.

Preţuri începând de la

109,80 lei
/zi/persoană/loc în cameră dublă 

standard cu Mic dejun

Mamaia 

HOTEL PESCĂRUȘ
**

 

Amplasat în partea de sud a staţiunii, în 
apropierea Satului de Vacanţă, la aproximativ 
100 metri de plajă.

Preţuri începând de la

99,00 lei
/zi/persoană/loc în cameră dublă 

superioară fără balcon

Mamaia 

HOTEL DUNĂREA
***

 

Situat la intrarea în staţiunea Mamaia, exact 
lângă parcul de distracţii Aqua Magic şi la 
numai 50 metri de plajă, hotelul este recent 
renovat şi clasificat la 3 stele.

Preţuri începând de la

87,84 lei
/zi/persoană/loc în cameră dublă 

matrimonială doar cazare

Mamaia 

HOTEL ROMANTIC
***

 

Hotelul este amplasat în centrul staţiunii, pe 
malul Lacului, la 150 metri de plajă.

Preţuri începând de la

122,00 lei
/zi/persoană/loc în cameră dublă 

cu Mic dejun

Mamaia 

HOTEL CONDOR
****

 
 

De la ambientul camerei până la modul cum 
eşti tratat de personalul care îţi stă la dispozi-
ţie, totul este atent studiat şi pus la punct.

Preț disponibil  
în agenție și pe  
www.eximtur.ro

Mamaia 

HOTEL HEFAISTOS
***

 

Condiţiile de cazare de calitate şi personalul 
calificat vă oferă posibilitatea să petreceţi o 
vacanţă frumoasă, la malul Mării Negre.

Preţuri începând de la

90,00 lei
/zi/persoană/loc în cameră dublă 

cu Mic dejun
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Mamaia 

HOTEL SIRET
***

 
 

Hotelul este situat în nordul staţiunii Mamaia 
la circa 50 m de plajă. Hotelul îmbină perfect 
camerele confortabile cu serviciile impeca-
bile.

Preţuri începând de la

109,80 lei
/zi/persoană/loc în cameră dublă 

standard cu mic dejun

Mamaia 

HOTEL PARC
****

 
 
 
 

Alegerea perfectă pentru a te bucura  
de un sejur minunat alături de familia  
sau prietenii tăi.

Preţuri începând de la

102,00 lei
/zi/persoană/loc în cameră dublă 

standard cu mic dejun

Mamaia 

HOTEL MALIBU
****

  
 
 
 

Datorită poziţionării privilegiate, oaspeţii 
hotelului au șansa unică de a urmări răsăritul 
soarelui din apele Mării Neagre și apusul 
acestuia în apele lacului Siutghiol.

Preţuri începând de la

168,15 lei
/zi/persoană/loc în cameră dublă 

twin cu mic dejun

Mamaia 

HOTEL VEGA
*****

 
 
 
 
 

Locul ideal pentru o vacanţă în familie, în 
cuplu sau alături de prieteni.

Preţuri începând de la

283,53 lei
/zi/persoană/loc în cameră dublă 

parter fără terasă cu mic dejun

Mamaia 

HOTEL PHOENICIA ROYAL
*****

 
 
  
 

Culorile calde, primitoare îmbinate cu mate-
rialele de înaltă calitate, creează atmosfera 
perfectă pentru o vacanţă de neuitat.

Preț disponibil  
în agenție și pe  
www.eximtur.ro

Mamaia 

HOTEL BAVARIA BLU
****

 
 
 

Amplasarea este ideală atât pentru turiştii 
care calcă pragul hotelului pentru a-şi petrece 
vacanţele de vară şi nu numai, dar şi în interes 
de serviciu.

Preţuri începând de la

174,80 lei
/zi/persoană/loc în cameră dublă 

parter fără terasă cu mic dejun
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Mamaia 

HOTEL MARIE
***

 

Hotelul este situat în centrul staţiunii, la 100 
m de plaja şi 50 m de Lacul Siutghiol.

Preţuri începând de la

66,60 lei
/zi/persoană/loc în cameră dublă 

doar cazare

Mamaia 

HOTEL SARA BOUTIQUE
***

 

Amplasat în partea centrală a staţiunii, pe 
plajă. Locaţia perfectă, unde îţi vei recâştiga 
energia.

Preţuri începând de la

184,80 lei
/zi/persoană/loc în cameră dublă 

vedere promenadă cu mic dejun

Mamaia 

NAUTIC LUXURY CLUB
***

 
 
 

Evadează la mare pentru momente de 
relaxare şi revigorare. Climatul marin are o 
acţiune tonifiantă, aici îţi vei recăpăta energia 
și vitalitatea.

Preţuri începând de la

173,25 lei
/zi/persoană/loc în cameră dublă 

Confort, vedere oraș, cu mic dejun

Mamaia 

HOTEL APOLLO
***

 
 
 

Situat în zona de Nord a Staţiunii Mamaia, la 
aproximativ 70 de metri de plajă, hotelul îşi 
răsfaţă turiştii cu linişte şi confort.

Preţuri începând de la

182,28 lei
/zi/persoană/loc în cameră 

dublă Sunset (vedere la lac) cu 
demipensiune

Mamaia 

HOTEL DEL MAR
****

 
 
 
 

Hotelul reprezintă soluţia optimă pentru orice 
ocazie în orice perioadă a anului, şi dispune 
de o poziţie avantajoasă.

Preț disponibil  
în agenție și pe  
www.eximtur.ro

Mamaia 

HOTEL OPERA
****

 
 
 

Toate camerele duble păstrează cromatica 
naturală a peisajului, nuanţele de turcoaz 
luminos ale cerului de vară, inconfundabilul 
albastru marin și auriul nisipului fin.

Preţuri începând de la

218,50 lei
/zi/persoană/loc în cameră dublă 
vedere parțial mare cu Mic dejun
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Mamaia 

TOMIS GARDEN APARTHOTEL
***

 
 

Având Marea Neagră de o parte şi lacul 
Siutghiol de cealaltă, aparthotelul se bucură 
de poziţionarea centrală faţă de marile atracţii 
ale staţiunii Mamaia.

Preț disponibil  
în agenție și pe  
www.eximtur.ro

Mamaia 

VILE TURISTICE BLUE BEACH STUDIOS
***

 
 

Situat pe malul mării și se adresează în mod 
special cuplurilor sau famiilor cu copii, care 
doresc să petreacă la malul mării un sejur 
relaxant, liniștit și în deplină siguranţă.

Preț disponibil  
în agenție și pe  
www.eximtur.ro

Mamaia 

HOTEL SPLENDID
****

 
 
 

Splendid Conference & New Splendid Hotel 
Spa a fost recent renovat iar oaspeţii hotelului 
vor avea ocazia de a se bucura de noul aspect 
modern al hotelului.

Preț disponibil  
în agenție și pe  
www.eximtur.ro

Mamaia 

NAUTIC SPORT CLUB
***

 
 
 

Pasionaţi de sporturile nautice și iubitori ai 
mării, am descoperit un loc minunat pe care 
vrem să îl împărtăşim cu tine.

Preţuri începând de la

148,50 lei
/zi/persoană/loc în cameră dublă 

economy fără balcon cu mic dejun

Mamaia 

HOTEL SCAPINO
****

 

Hotelul este o apariţie unică pe litoralul Mării 
Negre, care surprinde prin design-ul modern, 
eleganţa cromatică şi amenajările interioare 
de lux.

Preţuri începând de la

143,75 lei
/zi/persoană/loc în cameră dublă 

standard cu mic dejun

Mamaia 

ARENA REGIA HOTEL & SPA
*****

 
 
 
 
 
 

Cu proporţii clasice şi o ambiantă exclusivis-
tă, Arena Regia Hotel & Spa este locaţia ideală 
pentru o vacanţă la mare, un sejur de răsfăţ la 
spa, o călătorie de afaceri.

Preț disponibil  
în agenție și pe  
www.eximtur.ro
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Mamaia 

HOTEL RICHMOND
****

 
 

Hotelul îmbina luxul cu tehnologia modernă 
având scopul de a crea o ambianţă plăcută 
atât pentru cei care vor să se relaxeze cât şi 
pentru oamenii de afaceri.

Preţuri începând de la

148,50 lei
/zi/persoană/loc în cameră dublă 

cu mic dejun

Mamaia 

HOTEL ALCOR
****

 
 

La Alcor, zilele de vacanţa se transformă în 
momente de neuitat. Împreună scriem poveşti 
de care ne vom aminti întreaga viaţă.

Preţuri începând de la

202,95 lei
/zi/persoană/loc în cameră dublă 

matrimonială vedere parțial  
la mare cu Mic dejun

Mamaia 

HOTEL GES
****

 
 

Hotelul este situat în centrul staţiunii Mamaia, 
pe faleză. Design modern, camere şi bai 
spaţioase.

Preț disponibil  
în agenție și pe  
www.eximtur.ro

Mamaia 

HOTEL MANOR
****

 

Oferind un confort deosebit al spaţiilor de ca-
zare, hotelul poate satisface cele mai exigente 
aşteptări.

Preț disponibil  
în agenție și pe  
www.eximtur.ro

Mamaia 

HOTEL STAVROS
****

 

Un design exclusivist te aşteaptă vara aceas-
ta, în Mamaia Nord, la doar câteva minute 
distanţă de cluburile tale preferate, dar şi de 
plajă!

Preţuri începând de la

143,00 lei
/zi/persoană/loc în cameră dublă 

cu Mic dejun

Mamaia 

HOTEL NYOTA
****

 
 

Hotelul îţi oferă confortul unei camere cu un 
design special gândit pentru a-ţi crea cele 
mai memorabile amintiri.

Preţuri începând de la

195,50 lei
/zi/persoană/loc în cameră dublă 

vedere lac cu Mic dejun
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Eforie Nord 

HOTEL CUPIDON
**

 
 

Situat într-o oază de linişte, sub patronajul lui 
CUPIDON - ZEUL DRAGOSTEI, la aproximativ 
350 m de mare şi 100 m de Lacul Techirghiol, 
în apropierea cinematografului de vară.

Preţuri începând de la

57,00 lei
/zi/persoană/loc în cameră dublă 

doar cazare

Eforie Nord 

COMPLEX STEAUA DE MARE
***

 
  
 

Unitate ALL INCLUSIVE recomandată,  
poziţie de excepţie, chiar pe malul Mării Negre, beneficiind 
de plajă lărgită, o arhitectură contemporană ce oferă fiecărei 
camere din ansamblu vedere panoramică către plaja din Eforie 
Nord, Portul Constanţa sau Portul Turistic Belona.

Oferte speciale  
în agenție și pe  
www.eximtur.ro 

Eforie Nord 

HOTEL UNION
***

 
 
 

Hotelul reprezintă locaţia perfectă pentru dvs. 
datorită amplasării, arhitecturii şi în special a 
serviciilor de calitate oferite clienţilor săi.

Preţuri începând de la

106,38 lei
/zi/persoană/loc în cameră dublă 

cu mic dejun

Mamaia 

HOTEL QUEEN VERA
****

 
 

Hotelul îmbină perfect apartamentele și 
camerele elegante, care oferă clienţilor o 
experienţă de neuitat.

Preţuri începând de la

168,00 lei
/zi/persoană/loc în cameră dublă 

cu mic dejun

Mamaia 

HOTEL PICCADILLY
***

 
 

Este amplasat în centrul staţiunii Mamaia, la 
doar 150 de metri distanţă de malul Mării Negre, 
o adevărată oază de relaxare verde, cu gazon, 
copaci atent tunși, băncuţe și alei pietruite.

Preţuri începând de la

126,50 lei
/zi/persoană/loc în cameră dublă 

cu mic dejun

Mamaia 

HOTEL VOILA-CARAIMAN
***

 
  
 

Amplasat în nordul staţiunii chiar pe malul 
lacului Siutghiol, oferă o privelişte superbă 
către lac.

Tarife începând de la

76,25 lei
/zi/persoană/loc în cameră dublă 

doar cazare

Ofertă 
recomandată!
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Eforie Nord 

HOTEL FORTUNA
***

 
 
 
 

O destinaţie inedită, unde vă ascultaţi doar 
gândurile şi râsetele fericite ale copiilor, o 
vacanţă de neuitat!

Preţuri începând de la

90,00 lei
/zi/persoană/loc în cameră dublă 

cu mic dejun

Eforie Nord 

HOTEL STEAUA DE MARE–AQVATONIC
****

 
 
 
 
 
 
 

Unitate ALL INCLUSIVE recomandată pentru 
wellness, relaxare şi tratament 365 de zile pe 
an, situată la 100 de metri de plaja largită.

Oferte speciale  
în agenție și pe  
www.eximtur.ro 

Eforie Nord 

HOTEL TRAIAN
***

 
 

Hotelul are deschidere panoramică spre 
staţiune şi Lacul Techirghiol.

Preţuri începând de la

84,00 lei
/zi/persoană/loc în cameră dublă 

cu mic dejun

Eforie Nord 

HOTEL OVICRIS
**

  
 
 

Hotelul a fost reamenajat astfel încât să ofere 
o ambianţă plăcută, camerele hotelului fiind 
spaţioase, bine întreţinute, pentru a acomoda 
cât mai bine clienţii hotelului.

Preţuri începând de la

43,05 lei
/zi/persoană/loc în cameră dublă 

doar cazare

Eforie Nord 

COMPLEX BRAN-BRAD-BEGA
****

 
 
 
 

Complexul este format din 3 hoteluri, în 
apropierea falezei.

Preț disponibil  
în agenție și pe  
www.eximtur.ro

Eforie Nord 

HOTEL CLUB DUNĂREA
***

 
 
 

Complexul se întinde pe o suprafaţă de 20.000 
mp de teren, înconjurat de pomi şi verdeaţă, 
fiind o oază de linişte şi confort de care turiştii 
au nevoie pentru a se relaxa în concediu.

Preţuri începând de la

86,25 lei
/zi/persoană/loc în cameră dublă 

standard cu mic dejun

Ofertă 
recomandată!
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Eforie Nord 

HOTEL PETROLUL
***

 
 

Hotelul este recent renovat, deţine un restaurant, 
parcare, recepţie şi bază de tratament şi este 
situat în zona centrală a staţiunii.

Preţuri începând de la

74,75 lei
/zi/persoană/loc în cameră dublă 

doar cazare

Eforie Nord 

HOTEL ACAPULCO
***

 

Clasificat la 3 stele dar cu suprafaţa camere-
lor conform standardului de 4 stele, hotelul vă 
aşteaptă pe întreaga durată a anului.

Preţuri începând de la

84,00 lei
/zi/persoană/loc în dublă vedere 

stațiune doar cazare

Eforie Nord 

HOTEL RHODOS
***

 

Hotelul îmbina eleganţa şi rafinamentul cu 
atmosfera caldă.

Preţuri începând de la

67,20 lei
/zi/persoană/loc în cameră dublă 

standard doar cazare

Eforie Nord 

HOTEL MIRAGE
****

 
 
 
 
 

Centrul Mirage MedSPA se remarcă prin activi-
tatea medicală bazată de programe complexe 
de recuperare a capacităţilor fizico-psihice ale 
organismului şi tratamente anti-îmbătrânire.

Preţuri începând de la

153,90 lei
/zi/persoană/loc în cameră dublă 

cu mic dejun

Eforie Nord 

HOTEL APOLLO
***

 
 
 

Serviciile şi atenţia oferită de către personalul 
hotelului, împreună cu beneficiile curei marine, 
vă vor oferi un sejur binemeritat.

Preţuri începând de la

50,43 lei
/zi/persoană/loc în cameră dublă 

doar cazare

Eforie Nord 

HOTEL MONDIAL
****

 
 
 

Amplasat în staţiunea Eforie Nord, hotelul este 
menit să readucă spiritul şi eleganta cu care se 
petrece un sejur la mare.

Preţuri începând de la

106,38 lei
/zi/persoană/loc în cameră dublă 

cu mic dejun
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Eforie Nord 

HOTEL EUROPA
****

 
 
 
 
 
 
 

Mobilate cochet, camerele hotelului sunt mult 
mai mult decât un simplu loc de cazare în 
Eforie Nord; ele îţi asigură căminul departe de 
casă într-un luxos hotel de 4 stele.

Preţuri începând de la

199,97 lei
/zi/persoană/loc în cameră dublă 

standard cu mic dejun

Eforie Nord 

HOTEL VRAJA MĂRII
**

Bucuraţi-vă de răsăritul soarelui şi briza mării 
la Hotel Vraja Mării!

Preț disponibil  
în agenție și pe  
www.eximtur.ro

Eforie Nord 

HOTEL PESCĂRUȘ
**

 

Hotelul este situat la mică distanţă de plajă şi 
vă oferă o atmosferă intimă boemă.

Preţuri începând de la

45,60 lei
/zi/persoană/loc în cameră dublă 

doar cazare

Eforie Nord 

HOTEL CARMEN
**

 

Hotelul este ideal pentru familiile cu copii. Preţuri începând de la

110,00 lei
/zi/persoană/loc în apartament cu 

mic dejun

Eforie Nord 

HOTEL CORAL
***  

Situat la 200 m de plajă şi la numai 5 minute 
de mers cu maşina de Lacul Techirghiol, hote-
lul îşi întâmpină clienţii cu acelaşi entuziasm 
şi profesionalism.

Preţuri începând de la

57,50 lei
/zi/persoană/loc în cameră dublă 

doar cazare

Eforie Nord 

HOTEL BELVEDERE
**

Hotelul este amplasat la aproximativ 300 m 
de plajă.

Preţuri începând de la

54,00 lei
/zi/persoană/loc în cameră dublă 

doar cazare
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Eforie Nord 

HOTEL DIANA
***

Hotelul a fost renovat în 2018 şi este ampla-
sat în apropierea falezei, la câteva minute de 
plajă.

Preț disponibil  
în agenție și pe  
www.eximtur.ro

Costinești 

VOX MARIS GRAND RESORT
****

 
 
 
 

Locaţia unică, atmosfera îmbietoare, discretă 
şi intimă vor face din sejurul tău la Marea 
Neagră o experienţă de neuitat.

Preţuri începând de la

201,25 lei
/zi/persoană/loc în cameră dublă 

cu mic dejun

Costinești 

HOSTEL PIERRE PENTRU TINERET
***

 

Amplasat la câţiva paşi de mare, în zona 
rezidenţială a staţiunii, un loc liniştit cu o 
panoramă frumoasă.

Preț disponibil  
în agenție și pe  
www.eximtur.ro

Eforie Sud 

HOTEL SPLENDID
***

 

Hotelul vă oferă posibilitatea alegerii celor 
mai optime soluţii de cazare, fiind situat la 50 
metri de plajă.

Preţuri începând de la

104,50 lei
/zi/persoană/loc în cameră dublă 

standard cu mic dejun

Eforie Nord 

HOTEL FELIX
***

 
 
 

Hotelul dispune de spaţii de cazare reno-
vate şi este amplasat într-o zonă liniştită a 
staţiunii.

Preț disponibil  
în agenție și pe  
www.eximtur.ro

Eforie Nord 

HOTEL VENUS
**

Hotelul a fost renovat în 2018 şi este ampla-
sat în apropierea falezei.

Preț disponibil  
în agenție și pe  
www.eximtur.ro
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Costinești 

HOTEL MERIDIAN
**

Hotelul oferă cazare în apartamente şi camere 
duble amenajate modern şi confortabil.

Preţuri începând de la

60,00 lei
/zi/persoană/loc în cameră dublă 

mansardă doar cazare

Costinești 

HOTEL INTIM
***

 

Hotelul este situat în apropierea epavei, la 
aproximativ 150 metri de plajă.

Preț disponibil  
în agenție și pe  
www.eximtur.ro

Olimp 

HOTEL HOLIDAY BLUE (FOSTUL HOTEL SLATINA)

***

 
 

Amplasat într-o zonă liniștită, inconjurat  
de spaţii verzi, hotelul își deschide porţile în se-
zonul estival 2020 complet renovat. O surpriză 
placută sunt și ofertele speciale disponibile, care 
oferă un raport calitate/preţ foarte bun.

Oferte speciale 
în agenție și pe  
www.eximtur.ro

Costinești 

PENSIUNEA TRIDENT
****

 
 

În Pensiunea Trident **** cuvintele de ordine 
sunt: calitate, promptitudine, ordine, curăţenie 
şi igienă.

Preț disponibil  
în agenție și pe  
www.eximtur.ro

Costinești 

PENSIUNEA MARIA
***

Amplasată în zona epavei, pensiunea asigură 
accesul ușor la plajă. Briza mării şi liniştea vă 
vor asigura clipele de relaxare dorite.

Preţuri începând de la

70,20 lei
/zi/persoană/loc în cameră dublă 

vedere grădină doar cazare

Costinești 

HOSTEL IMPACT G
***

Este un hotel perfect pentru tineret, dar nu 
numai.

Preţuri începând de la

90,00 lei
/zi/persoană/loc în cameră dublă 

doar cazare

Ofertă 
recomandată!
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Olimp 

HOTEL PAM BEACH
***

 
 
 

Poziţia fascinantă a hotelului, străjuind faleza 
înaltă a staţiunii, în armonie perfectă cu pei-
sajul local, vă îndeamnă să admiraţi specta-
colul unic oferit de răsăritul soarelui.

Preţuri începând de la

90,00 lei
/zi/persoană/loc în cameră dublă 

doar cazare

Olimp 

COMPLEX LACUL RACILOR
***

  
 

Complexul este situat într-un cadru mirific, 
departe de stresul urban, într-o zonă liniştită, 
unde vă puteţi relaxa, profitând de o ambianţă 
unică şi de o privelişte specială.

Preț disponibil  
în agenție și pe  
www.eximtur.ro

Olimp 

HOTEL HOLIDAY OLIMP
***

 
 

Cu o echipă tânără şi plină de entuziasm, hote-
lul este pregătit să vină în întâmpinarea tuturor 
cererilor dumneavoastră.

Preț disponibil  
în agenție și pe  
www.eximtur.ro

Neptun 

HOTEL DECEBAL
***

 
 
 

Alege hotel Decebal pentru un sejur de neuitat 
alături de familie.

Preţuri începând de la

35,20 lei
/zi/persoană/loc în cameră dublă 

parter doar cazare

Olimp 

HOTEL MAJESTIC
***

 
 
 
 

Hotelul este situat în zona centrală a staţiunii, 
la două minute de plajă. Datorită dispunerii 
perpendiculare pe linia ţărmului, toate came-
rele hotelului au vedere la mare.

Preţuri începând de la

81,47 lei
/zi/persoană/loc în cameră dublă 

cu mic dejun

Olimp 

HOTEL COCOR
****

 
 
 
 
 
 
 

Hotelul pune la dispoziţia oaspeţilor săi un nu-
măr de 242 spaţii de cazare precum şi confor-
tul celor 4 stele dobândite în urma investiţiilor 
de amploare realizate în ultimii ani.

Preţuri începând de la

195,50 lei
/zi/persoană/loc în cameră dublă  

standard cu demipensiune

Ofertă 
recomandată!
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Neptun 

COMPLEX 2D HOTELS
***

  
 
 
 
 
 

Situat pe malul lacului Neptun, într-o veritabilă 
oază de verdeaţă şi linişte, este înconjurat 
de un parc natural cu promenade care duc la 
malul lacului şi plaja staţiunii.

Preţuri începând de la

90,00 lei
/zi/persoană/loc în cameră dublă 

parter cu mic dejun

Neptun 

HOTEL RECIF
***

 
 
 

Complet renovat, urmărind cele mai noi 
tendinţe ale designului şi arhitecturii moderne, 
hotelul este locul ideal de vacanţă, situat în 
centrul Staţiunii Neptun.

Preţuri începând de la

102,93 lei
/zi/persoană/loc în cameră dublă 

cu mic dejun

Neptun 

HOTEL CALLATIS
**

Hotelul este situat în centrul staţiunii şi dispu-
ne de camere modernizate.

Preţuri începând de la

56,93 lei
/zi/persoană/loc în cameră dublă 

parter doar cazare

Neptun 

HOTEL APOLLO
***  

Avantajul cazării în hotel constă în poziţio-
narea centrală la câteva minute de plaja din 
Neptun, de terase, restaurante, cluburi și 
spaţii de agrement.

Preţuri începând de la

57,75 lei
/zi/persoană/loc în cameră dublă 

parter cu mic dejun

Neptun 

HOTEL MIORIŢA
***

 
 
 

Situat într-o zonă cu vegetaţie bogată, hotelul 
este ideal pentru o vacanţă liniştită, departe de 
agitaţia urbană.

Preţuri începând de la

93,15 lei
/zi/persoană/loc în cameră dublă 

standard cu mic dejun

Neptun 

HOTEL SARA
***

  
 

Hotelul este amplasat într-o oază de verdeaţă 
astfel că poţi auzi foşnetul frunzelor şi valurile 
mării din cameră şi de pe terasă.

Preţuri începând de la

57,50 lei
/zi/persoană/loc în cameră dublă 

parter cu mic dejun
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Neptun 

HOTEL DACIA
**

Hotelul a fost renovat în anul 2018. Amplasat 
în zona centrală a staţiunii Neptun, la circa 
150 m de plajă, este extrem de apreciat dato-
rită acestei poziţii avantajoase.

Preţuri începând de la

41,14 lei
/zi/persoană/loc în cameră dublă 

parter doar cazare

Neptun 

HOTEL DOINA
***

 
 
 
 

Confortul oferit de hotel, bioclimatul maritim 
bogat în aerosoli, băile de soare şi apa mării 
în timpul verii, sunt câteva argumente pentru 
a petrece o vacanţă în această locaţie.

Preţuri începând de la

136,80 lei
/zi/persoană/loc în cameră dublă 

parter cu demipensiune

Neptun 

HOTEL TRAIAN
**

Hotelul este situat în centrul staţiunii la apro-
ximativ 300 m de plajă

Preț disponibil  
în agenție și pe  
www.eximtur.ro

Neptun 

HOTEL SPRING HOLIDAY
***

 

Noul complex Spring Holiday (fostele hoteluri 
Prahova și Clăbucet) complet renovat își va 
deschide porţile în sezonul 2020.

Preţuri începând de la

94,88 lei
/zi/persoană/loc în cameră dublă 

cu mic dejun

Neptun 

Q HOTEL
***

 
  
 

Hotelul dispune de toate facilităţile necesare 
pentru petrecerea vacanţei de vară, asigurând 
relaxarea mult dorită într-un ambient plăcut 
şi răcoros.

Preţuri începând de la

66,00 lei
/zi/persoană/loc în cameră dublă 

standard doar cazare

Neptun 

HOTEL TOMIS
***

 

Hotelul oferă o paletă diversificată de servicii 
și facilităţii special create pentru un concediu 
de vis

Preţuri începând de la

63,25 lei
/zi/persoană/loc în cameră dublă 

parter cu mic dejun
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Jupiter 

HOTEL DELTA
***

 
 

La Hotel Delta Jupiter, clientul este principala 
preocupare. Personalul este atent instruit 
şi selecţionat astfel încât sejurul la mare să 
devină o experienţă plăcută pentru fiecare.

Preț disponibil  
în agenție și pe  
www.eximtur.ro

Jupiter 

HOTEL METEOR
***

 
 

Hotelul este situat în centrul staţiunii la o 
distanţă de aproximativ 20 m de plajă şi oferă 
condiţii moderne de cazare.

Preţuri începând de la

90,00 lei
/zi/persoană/loc în cameră dublă 

standard doar cazare

Jupiter 

HOTEL MAJESTIC
***

 
 
 

Hotelul dă valoare timpului, un loc încărcat 
de căldură, verdeaţă şi luminat de valurile 
Mării Negre, o locaţie ideală pentru petrecerea 
vacanţei.

Preţuri începând de la

63,25 lei
/zi/persoană/loc în cameră dublă 

standard cu mic dejun

Jupiter 

COMPLEX IRIS- MIMOZA
***

  
 

Complexul atrage prin farmecul grădinilor 
interioare, original amenajate, care conferă un 
loc propice pentru relaxare.

Preţuri începând de la

96,00 lei
/zi/persoană/loc în cameră dublă 

parter doar cazare

Jupiter 

CLUB TISMANA
***

 
  
 

Hotelul vă oferă condiţii de cazare şi servicii 
excelente în regim all inclusive, pentru un 
concediu plin de relaxare.

Preţuri începând de la

143,00 lei
/zi/persoană/loc în cameră dublă 

standard fără balcon, cu mic dejun.

Jupiter 

HOTEL CAPITOL
***

 
 
 

Situat chiar pe malul mării, hotelul oferă 
toate ingredientele pentru o vacanţă perfectă. 
Puteţi opta pentru plajă sau puteţi uita de griji 
la piscina hotelului.

Preţuri începând de la

78,00 lei
/zi/persoană/loc în cameră dublă 

standard doar cazare
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Jupiter 

HOTEL OLIMPIC
****

 
 
 
 

Prin arhitectura şi poziţionarea hotelului, ca-
merele beneficiază de o extraordinară vedere 
panoramică la Marea Neagră şi spre lacul de 
agrement Tismana.

Preţuri începând de la

166,75 lei
/zi/persoană/loc în cameră dublă 

standard doar cazare cu mic dejun

Cap Aurora 

HOTEL MERA ONIX
****

 
 
 

Decoruri luminoase și accente marine. Mereu 
încăpător, întotdeauna primitor – pentru toată 
familia, pentru prietenii de familie, pentru 
părinţi și pentru copii.

Preţuri începând de la

277,15 lei
/zi/persoană/loc în cameră dublă 

standard cu all inclusive

Jupiter 

HOTEL VIOLETA
***

Aici regăsiţi confortul şi serviciile de calitate. 
Renovat în 2019.

Preţuri începând de la

92,00 lei
/zi/persoană/loc în cameră dublă 

standard doar cazare cu mic dejun

Cap Aurora 

HOTEL CALIFORNIA
***

 
 
 

Un loc în care confortul, atmosfera intimă și 
serviciile prietenoase îţi vor dărui o vacanţă 
minunată!

Preț disponibil  
în agenție și pe  
www.eximtur.ro

Jupiter 

HOTEL COMETA
***

  

O locaţie privilegiată faţă de majoritatea 
hotelurilor de pe litoralul Marii Negre şi ideală 
pentru a vă petrece vacanţa de vară.

Preţuri începând de la

72,60 lei
/zi/persoană/loc în cameră dublă 

standard 3 stele doar cazare

Jupiter 

HOTEL NALBA
***

  

Hotelul este încadrat de grădini interioare 
cu vegetaţie luxuriantă şi plante exotice şi 
reprezintă un loc ideal pentru vacanţa dum-
neavoastră.

Preţuri începând de la

54,00 lei
/zi/persoană/loc în cameră dublă 

standard parter doar cazare



VA
CA

NŢ
E 

ÎN
 R

OM
ÂN

IA
 2

02
0

70

LITORAL Informaţii suplimentare despre unităţile 
de cazare pe site www.eximtur.ro

Venus 

HOTEL AFRODITA
****

 
 
 

Hotelul oferă un amestec elegant între liniştea 
Mării Negre, farmecul grădinilor englezeşti şi 
modernul art-deco.

Preţuri începând de la

117,60 lei
/zi/persoană/loc în cameră dublă 

standard cu mic dejun

Venus 

HOTEL FAVORIT
***

 
 

Răsfăţat de vegetaţie și situat într-una dintre 
cele mai liniștite zone din Venus, Hotel Favorit 
vă răsfaţă la rândul său. Este dotat cu tot ce 
aveţi nevoie pentru o vacanţă relaxantă.

Preț disponibil  
în agenție și pe  
www.eximtur.ro

Venus 

HOTEL TURQUOISE
****

 
 
 

Plin de graţie şi rafinament, hotelul vă 
aşteaptă să transformaţi vacanţa de vară în 
momente de neuitat.

Preţuri începând de la

132,25 lei
/zi/persoană/loc în cameră dublă 

cu mic dejun

Venus 

HOTEL SANDA
**

 
 

Este o variantă atractivă datorită preţurilor 
accesibile, camerelor spaţioase şi răcoroa-
se, a vegetaţiei bogate din jurul hotelului, a 
grădinii interioare.

Preţuri începând de la

57,50 lei
/zi/persoană/loc în cameră dublă 

standard fără aer coniționat  
doar cazare

Venus 

HOTEL MERA RESORT
****

  
 
 
 
 
 

De la cazarea ultraconfortabilă, servicii all 
inclusive, programe de divertisment și atracţii 
unice, o echipă care vă va transforma vacanţa 
într-un sejur de neuitat.

Preţuri începând de la

277,15 lei
/zi/persoană/loc în cameră dublă 

standard Mera Sky&Blue cu all inclusive

Venus 

HOTEL VULTURUL
***

 
 

Complexul este situat în centrul staţiunii 
Venus, renovat în totalitate, are o arhitectură 
unică.

Preţuri începând de la

96,00 lei
/zi/persoană/loc în cameră dublă 

standard doar cazare
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Venus 

HOTEL CORINA
***

 

Situat în staţiunea ce poartă numele frumu-
seţii, Venus, la o distanţă de câteva minute de 
plajă, hotelul este alegerea perfectă pentru un 
sejur confortabil şi accesibil.

Preț disponibil  
în agenție și pe  
www.eximtur.ro

Venus 

HOTEL RALUCA
***

 

Este unicul hotel circular de pe litoralul 
românesc, beneficiind de o grădină interioară 
japoneză spectaculoasă, iar seara fiecare 
nivel fiind luminat în culori diferite.

Preț disponibil  
în agenție și pe  
www.eximtur.ro

Venus 

HOTEL RODICA
**

Hotelul este amplasat într-o zonă liniştită. Preţuri începând de la

60,00 lei
/zi/persoană/loc în cameră dublă 

standard doar cazare

Venus 

HOTEL SUNQUEST
***

 
 
 

Este locul unde sunteţi întotdeauna bineveniţi 
pentru a petrece o vacanţă plăcută pe litoralul 
românesc.

Preț disponibil  
în agenție și pe  
www.eximtur.ro

Venus 

HOTEL MELODIA
****

 
 
 
 

Hotel Melodia, punct de reper în staţiunea Ve-
nus, este destinaţia ideală pentru un concediu 
la mare.

Preț disponibil  
în agenție și pe  
www.eximtur.ro

Venus 

HOTEL IULIA RESORT
**

 
 

Aici veţi găsi o atmosferă plăcută, cu spaţii de 
cazare orientate spre cerinţele clienţilor.

Preț disponibil  
în agenție și pe  
www.eximtur.ro
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Venus 

HOTEL THASOS
***

 

Complet renovat în 2019. Preţuri începând de la

115,00 lei
/zi/persoană/loc în cameră dublă 

doar cazare

Saturn 

HOTEL CUPIDON
****

 
 

Hotelul vă oferă pachete turistice complete 
pentru a petrece o vacanţă relaxantă la malul 
mării.

Preţuri începând de la

230,00 lei
/zi/persoană/loc în cameră dublă 

parter cu all inclusive

Saturn 

HOTEL NARCIS
***

Hotelul a fost renovat în 2014-2015 şi este 
situat la 20 metri de plajă.

Preț disponibil  
în agenție și pe  
www.eximtur.ro

Saturn 

HOTEL HORA
***

 

Datorită poziţionării perpendiculare pe linia 
ţărmului, majoritatea camerelor au vedere 
spre mare.

Preț disponibil  
în agenție și pe  
www.eximtur.ro

Venus 

HOTEL INTER VENUS
*****

 
 
 
 

Hotel de lux cu un design arhitectural modern, 
situat în centrul staţiunii, oferind astfel dorito-
rilor locul ideal pentru petrecerea vacanţelor.

Preț disponibil  
în agenție și pe  
www.eximtur.ro

Venus 

HOTEL SKIATHOS
***

 

Hotelul a fost renovat în 2019 şi este ampla-
sat în apropierea hotelului Raluca

Preţuri începând de la

66,00 lei
/zi/persoană/loc în cameră dublă  

standard cazare
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Saturn 

HOTEL CERNA
***

Poziţia perpendiculară a hotelului, pe ţărmul 
mării, asigură vedere la mare din majoritatea 
camerelor

Preț disponibil  
în agenție și pe  
www.eximtur.ro

Saturn 

HOTEL SATURN
*****

  
 
 
 
 

Hotelul se caracterizează prin căldura cu care 
primeşte oaspeţii, prin eleganţa şi rafinamen-
tul amenajărilor interioare.

Preţuri începând de la

148,50 lei
/zi/persoană/loc în cameră dublă 

de lux-standard în hotel cu mic dejun

Saturn 

HOTEL SEMIRAMIS
***

 
 

Hotelul rămâne o atracţie pentru familiile cu 
copii prin faptul că se află la numai 50 metri 
distanţă de plajă.

Preț disponibil  
în agenție și pe  
www.eximtur.ro

Saturn 

HOTEL BALADA
***

 
  

Hotelul este amplasat la 20 metri de plajă.
Preț disponibil  

în agenție și pe  
www.eximtur.ro

Saturn 

HOTEL SIRENA
***

 

Datorită poziţionării perpendiculare pe linia 
ţărmului, majoritatea camerelor au vedere 
spre mare.

Preț disponibil  
în agenție și pe  
www.eximtur.ro

Saturn 

HOTEL CLEOPATRA
****

 
 
 
 

Hotelul este amplasat perpendicular pe mare 
şi aproape de plajă.

Preț disponibil  
în agenție și pe  
www.eximtur.ro
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Mangalia 

HOTEL CORSA
***

 

Hotelul oferă camere mobilate funcţional şi 
elegant, linişte, deconectare, servicii de cali-
tate. Iar plaja este, practic, la ieşirea din hotel.

Preţuri începând de la

103,50 lei
/zi/persoană/loc în cameră dublă 

vedere oraș cu mic dejun

Mangalia 

HOTEL MERA BRISE
****

  
 

Design modern, confort, servicii impecabile 
și clienţi satisfăcuţi de alegerea lor: acestea 
sunt numai câteva dintre calităţile care fac din 
Mera Brise o destinaţie de neratat.

Preţuri începând de la

121,98 lei
/zi/persoană/loc în cameră dublă 

king vedere oraș cu mic dejun

Mangalia 

MSR PORT HOTEL
****

 

Hotel nou construit, situat in sudul falezei 
Mangalia, la câteva minute de plaja mare a 
orașului. 

Preţuri începând de la

138,00 lei
/zi/persoană/loc în cameră dublă 

economy fără balcon cu mic dejun

Poţi plăti  
cu vouchere 
de vacanţă

Saturn 

HOTEL AIDA
**

Hotelul este amplasat la 20 metri de plajă. Preț disponibil  
în agenție și pe  
www.eximtur.ro

Mangalia 

HOTEL PARADISO
***

 
 
 
 
 
 

Hotelul este recomandat tuturor celor care 
vor să-şi petreacă o vacanţă pe litoralul Marii 
Negre sau să beneficieze de cele mai bune 
tratamente balneare şi de recuperare.

Preţuri începând de la

126,50 lei
/zi/persoană/loc în cameră dublă  

cu mic dejun inclus

Ofertă 
recomandată!
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Alba Iulia, judeţul Alba

PENSIUNE LA MAISON DE CAROLINE
****

 

Întreaga Pensiune La Maison de Caroline încearcă 
să readucă în imaginaţia turiştilor o epocă trecută 
plină de emoţie şi amintiri, prin stilul arhitectural, 
materialele folosite şi designul în temă. 

Preţuri începând de la

145,00 lei
/persoană/noapte/loc în cameră 

dublă cu mic dejun

Brașov, judeţul Brașov

HOTEL ALINALEX
***

 
 
 
 
 
 

Situat chiar lângă Paradisul Acvatic,  
Hotel Alinalex se remarcă prin dotări de ex-
cepţie, îmbinând eleganţa şi utilitatea. Hotelul 
oferă  servicii de calitate şi condiţii deosebite 
de cazare.

Preţuri începând de la

145,00 lei
/persoană/noapte/loc în cameră 

dublă cu mic dejun

Brașov, judeţul Brașov

HOTEL JASMINE
***

 

Hotelul aduce clienţilor săi o gamă variată de 
facilităţi care vin în întâmpinarea nevoilor de 
acomodare, atât pentru turiştii în regim business 
cât şi pentru cei ce petrec vacanţele la munte.

Preţuri începând de la

171,00 lei
/persoană/noapte/loc în cameră 

dublă cu mic dejun

Brașov, judeţul Brașov

HOTEL BELVEDERE
****

 
 
 
 

Hotel Belvedere are o tradiţie de peste 10 ani 
şi este situat pe drumul spre Poiana Braşov 
într-o locaţie ce îi conferă o imagine panora-
mică asupra Brașovului Vechi și Nou. 

Preţuri începând de la

193,00 lei
/persoană/noapte/loc în cameră 

dublă standard cu mic dejun și 
acces la piscină

Brașov, judeţul Brașov

Q HOTEL
***

 

Q Hotel Braşov întâmpină nevoile  
dumneavoastră de cazare, oferind servicii de 
4 stele, dar menţinând planul tarifar de 3 ste-
le, într-o structură nouă, modernă, cu dotări 
conform standardelor europene.

Preţuri începând de la

108,50 lei
/persoană/noapte/loc în cameră 

dublă cu mic dejun

Brașov, judeţul Brașov

HOTEL BELFORT
***

 

Hotelul Belfort se află aproape de cele mai 
frumoase atracţii și locaţii importante din 
oraşul Braşov.

Preţuri începând de la

184,00 lei
/persoană/noapte/loc în cameră 

dublă standard cu mic dejun 



VA
CA

NŢ
E 

ÎN
 R

OM
ÂN

IA
 2

02
0

76

ORAȘE DIN ROMÂNIA Informaţii suplimentare despre unităţile 
de cazare pe site www.eximtur.ro

Brașov, judeţul Brașov

HOTEL BELLA MUZICA
***

 

Hotel Bella Muzica este amplasat într-o 
clădire veche de 400 de ani cu arhitectură 
de inspiraţie neoclasică complet renovată şi 
amenajată pentru noua sa destinaţie.

Preţuri începând de la

144,00 lei
/persoană/noapte/loc în cameră 

dublă standard cu mic dejun

Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava

HOTEL EDEN
***

 
 
  
 
 
 

Poziţia sa privilegiată, în ţinutul de vis al Bucovi-
nei, înconjurat de peisaje superbe, face din Hote-
lul EDEN destinaţia perfectă pentru cei ce caută 
momente de relaxare, sejururi în natură, partide 
de vânătoare şi pescuit sau sporturi de iarnă.

Preţuri începând de la

122,50 lei
/persoană/noapte/loc în cameră 
dublă în bungalow cu mic dejun

București

EURO HOTELS INTERNATIONAL ARCUL DE TRIUMPH

***

 

Euro Hotels Averescu este gazda ideală, 
datorită situării sale aproape de centrul 
Bucureştiului.

Preţuri începând de la

148,50 lei
/persoană/noapte/loc în cameră 

dublă standard cu mic dejun

Cluj-Napoca, judeţul Cluj

HOTEL CAPITOLINA CITY CHIC
***

 

Serviciile de calitate, confortul, amenajarea 
interioară și atmosfera relaxantă, operativitatea şi 
profesionalismul personalului, împreună cu perso-
nalizarea ofertei fac din Hotel Capitolina City Chic 
alegerea perfectă pentru business sau relaxare.

Preţuri începând de la

175,50 lei
/persoană/noapte/loc în cameră 

dublă standard cu mic dejun

Cluj-Napoca, judeţul Cluj

PENSIUNEA CLUJ
***

 

Pensiunea Cluj oferă o atmosferă confortabi-
lă, de linişte şi intimitate pentru clienţii aflaţi 
departe de casă, la preţuri mai mult decât 
accesibile.

Preţuri începând de la

67,50 lei
/persoană/noapte/loc în cameră 

dublă standard fără mic dejun

București

HOTEL AMBASADOR
****

  
 
 

Cu o bogată istorie, de peste 75 de ani, Hotelul 
Ambasador poate fi considerat o emblemă a Bucu-
reştiului şi un punct de reper din punct de vedere al 
calităţii şi varietăţii serviciilor pe care le oferă.

Preț disponibil  
în agenție și pe  
www.eximtur.ro
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Cluj-Napoca, judeţul Cluj

HOTEL GOLDEN TULIP ANA DOME
****  

 

Mereu cu un zâmbet pe buze, personalul 
nostru va avea grijă ca să vă simţiţi ca cel mai 
important oaspete. 

Preţuri începând de la

190,00 lei
/persoană/noapte/loc în cameră 

dublă standard cu mic dejun

Constanţa, judeţul Constanţa

HOTEL RAMADA
****

 

Hotelul este cea mai nouă locaţie de  
4 stele din zona Mării Negre, un loc în care oaspe-
ţii noştri vor putea experimenta momente de liniş-
te, relaxare, natură, răsfăţ culinar şi un mix unic de 
zâmbete, ospitalitate şi servicii personalizate.

Preţuri începând de la

158,50 lei
/persoană/noapte/loc în cameră 

dublă cu mic dejun

Constanţa, judeţul Constanţa

HOTEL MARIA
***

 

Cu acces rapid spre centru port zona industria-
lă şi litoral Hotel Maria vă oferă toate facilităţile 
unei unităţi de cazare de 3 stele standard 
respectiv 3 stele superior pe drept meritate.

Preţuri începând de la

105,00 lei
/persoană/noapte/loc în cameră 

dublă standard cu mic dejun

Constanţa, judeţul Constanţa

HOTEL DALI
***

 

Hotelul Dali este un hotel modern, rafinat, cu 
camere spaţioase, majoritatea cu vedere la 
mare, care oferă, nu numai, servicii complete de 
cea mai bună calitate ci şi o atmosferă specială, 
un sentiment de prietenie şi armonie.

Preţuri începând de la

98,00 lei
/persoană/noapte/loc în cameră 

dublă cu mic dejun

Cluj-Napoca, judeţul Cluj

GRAND HOTEL NAPOCA
****  

Grand Hotel Napoca a fost construit în anul 
1970 după un proiect care a primit un premiu 
al Uniunii Arhitecţilor şi reprezintă o emblemă 
a oraşului.

Preţuri începând de la

165,50 lei
/persoană/noapte/loc în cameră 

dublă standard cu mic dejun

Cluj-Napoca, judeţul Cluj

HOTEL LOL ET LOLA
***

 

Hotel Lol Et Lola, situat într-o curte liniştită 
şi plină de verdeaţă, oferă servicii de cazare 
în centrul oraşului Cluj Napoca la tarife 
avantajoase.

Preţuri începând de la

169,50 lei
/persoană/noapte/loc în cameră 

dublă standard cu mic dejun
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Oradea, judeţul Bihor

HOTEL NEVIS
****

  
 
 

Hotelul Nevis Wellness SPA este o gazdă 
primitoare pentru toţi cei care vin în Oradea 
cu afaceri sau în călătorii de plăcere.

Preţuri începând de la

138,00 lei
/persoană/noapte/loc în cameră 

dublă 3 stele cu mic dejun

Iași, judeţul Iași

HOTEL UNIREA
****

 
 
  
 
 

Modern, confortabil şi accesibil, situat chiar în 
centrul oraşului, Unirea Hotel Spa va surprinde 
încă din prima clipă. Renovat recent, hotelul este 
adaptat cerinţelor şi standardelor internaţionale.

Preţuri începând de la

157,50 lei
/persoană/noapte/loc în cameră 

dublă standard cu mic dejun

Iași, judeţul Iași

HOTEL BELLARIA
****

 

Hotel Bellaria îşi primeşte oaspeţii într-o am-
bianţă deosebită, ce se distinge prin intimitate 
şi diversitate, orice client simţindu-se ca 
acasă în camerele puse la dispoziţie. 

Preţuri începând de la

132,50 lei
/persoană/noapte/loc în cameră 

dublă standard cu mic dejun

Oradea, judeţul Bihor

HOTEL IMPERO
***  

Hotel Impero este locul perfect atât pentru 
omul de afaceri venit în oraş cu afaceri, cât şi 
pentru turistul care doreşte să se relaxeze.

Preţuri începând de la

124,50 lei
/persoană/noapte/loc în cameră 

dublă standard cu mic dejun

Oradea, judeţul Bihor

HOTEL SILVER CONFERENCE ȘI SPA
***

  
 

 

Silver Hotel Conference și SPA este destinaţia 
ideală atât pentru întâlniri de afaceri, semina-
rii sau conferinţe, evenimente speciale, cât și 
pentru relaxare și recreere.

Preţuri începând de la

122,00 lei
/persoană/noapte/loc în cameră 

dublă standard cu mic dejun

Piatra Neamţ, judeţul Neamţ

HOTEL CENTRAL PLAZA
****

 
 

Central Plaza Hotel redefineşte conceptul de 
eleganţă şi rafinament iar oraşul înconjurat de 
un cadru natural, spectaculos şi proaspăt, par-
că a regăsit prin el, dimensiunea care-i lipsea.

Preţuri începând de la

161,00 lei
/persoană/noapte/loc în cameră 

dublă premier cu mic dejun
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Suceava, judeţul Suceava

HOTEL CONACUL DOMNESC
***

  
  
 
 
 

Hotel CONACUL DOMNESC este amplasat 
într-un vechi conac boieresc complet renovat şi 
amenajat la standarde europene, pe o suprafaţă 
de 10 hectare în mijlocul unui parc dendrologic.

Preţuri începând de la

98,50 lei
/persoană/noapte/loc în cameră 

dublă confort cu mic dejun și acces 
la piscină, saună, jacuzzi

Sighetu Marmaţiei, judeţul Maramureș

HOTEL GRĂDINA MORII
***  

 

Hotelul Grădina Morii este un brand pentru 
oraşul Sighetu Marmaţiei fiind cel mai nou 
hotel de lux destinat pentru turismul de agre-
ment sau business din Ţara Maramureşului.

Preţuri începând de la

140,00 lei
/persoană/noapte/loc în cameră 

dublă standard cu mic dejun

Sighișoara, judeţul Mureș

HOTEL SIGHIȘOARA
***

 
 

Situat în inima cetăţii printre clădiri vechi şi 
turnuri Hotelul Sighişoara oferă oaspeţilor 
posibilitatea de a gusta din parfumul mistic 
medieval evocând într-un lux de 3 stele rafi-
namentul din evul mediu.

Preţuri începând de la

122,00 lei
/persoană/noapte/loc în cameră 

dublă standard cu mic dejun

Sighișoara, judeţul Mureș
HOTEL DOUBLETREE BY HILTON SIGHISOARA – CAVALER

****

  
 
   
 
 

Doubletree by Hilton Hotel Sighişoara - 
Cavaler te invită să descoperi o destinaţie 
de legendă: hotelul îţi deschide uşile pentru 
găzduiri de relaxare, evenimente speciale 
personale sau profesionale.

Preţuri începând de la

180,00 lei
/persoană/noapte/loc în cameră dublă 

standard cu mic dejun și acces SPA

Sibiu, judeţul Sibiu

HOTEL BEST WESTERN SILVA
****

 

O oază de linişte în inima oraşului, Hotel Silva 
este locul ideal pentru cei care apreciază 
plimbările prin natură sau jogging-ul.

Preţuri începând de la

172,50 lei
/persoană/noapte/loc în cameră 

dublă standard cu mic dejun

Sibiu, judeţul Sibiu

HOTEL PARC
***

 

Hotelul PARC Sibiu a fost integral renovat şi 
modernizat recent oferind în prezent servicii 
de înaltă clasă de cazare şi servire a mesei.

Preţuri începând de la

151,00 lei
/persoană/noapte/loc în cameră 

dublă standard cu mic dejun
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Timișoara, judeţul Timiș

HOTEL VICTORIA
***

 

Clădirea Hotelului Victoria a fost construită în 
anul 1907, în stil baroc şi a fost renovată de 
curând păstrându-şi elementele de arhitectură 
veche, dar îmbinând totuşi clasicul cu modernul.

Preţuri începând de la

141,50 lei
/persoană/noapte/loc în cameră 

dublă standard cu mic dejun

Turda, judeţul Cluj

HOTEL CASTEL PRINŢUL VÂNĂTOR
****  

Aflat undeva la graniţa dintre veacuri, acolo unde 
istoria şi-a făcut rostul ei, în inima Transilvaniei, 
într-un colţ de legendă şi civilizaţie, Castelul Prin-
ţul Vânător se vrea un strigăt în timp, o chemare 
spre regăsirea unor vremuri demult apuse.

Preţuri începând de la

130,00 lei
/persoană/noapte/loc în cameră 

dublă standard cu mic dejun

Turda, judeţul Cluj

HOTEL SUNGARDEN SALIN
***

 

Hotelul SunGarden Salin va invită să des-
coperiţi frumuseţea Cheilor Turzii şi cea a 
Salinei Turda, într-o atmosferă naturală şi 
totodată elegantă.

Preţuri începând de la

77,50 lei
/persoană/noapte/loc în cameră 

dublă standard cu mic dejun

Vișeu de Sus, judeţul Maramureș

HOTEL MONTANA
***

 

Hotel Montana vă aşteaptă în centrul oraşului 
Vişeu de Sus cu un decor unic, camere spaţi-
oase, eleganţă şi servicii de înaltă calitate.

Preţuri începând de la

107,50 lei
/persoană/noapte/loc în cameră 

dublă standard cu mic dejun

Timișoara, judeţul Timiș

HOTEL CHECK INN
***

 

Hotelul Check Inn, clasificat la 3 stele, este 
amplasat la doar câteva minute de cele mai 
fascinante puncte turistice şi cele mai active 
centre culturale, în inima campusului univer-
sitar cu acces facil în orice punct al oraşului.

Preţuri începând de la

137,00 lei
/persoană/noapte/loc în cameră 

suită pentru 4 persoane cu mic dejun

Vișeu de Sus, judeţul Maramureș

HOTEL GABRIELA
***

  
 
 
 
 

Ospitalitatea specifică locului, bucătăria bogată 
şi diversificata, amabilitatea, promptitudinea 
şi calitatea serviciilor sunt motivele care vă vor 
face să reveniţi cu plăcere la Hotel Gabriela.

Preţuri începând de la

140,00 lei
/persoană/noapte/loc în cameră 
dublă twin superior cu mic dejun
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Licența de turism – Agenție de turism organizatoare nr. 213. 
Polița de asigurare privind protecția în caz de insolvență a agenției de turism: Seria I nr. 53038 (perioada de asigurare: 16.01.2020 -15.01.2021)
Informația cuprinsă în acest material este valabilă la  data editării prezentului material.

25 ANI

EXIMTUR Cluj-Napoca
Sediul central
Str. Nichita Stănescu nr. 16
0364-803 803
travel@eximtur.ro

EXIMTUR Cluj-Napoca Şaguna
Str. Andrei Şaguna nr. 34-36
0264-433 569
travel@eximtur.ro

EXIMTUR Cluj-Napoca Iulius Mall
Iulius Mall - Str. Al. Vaida Voievod 
nr. 53-55
0264-522 000
travel@eximtur.ro

EXIMTUR Tîrgu Mureş
Piața Victoriei nr. 24 
(incinta Mall Romarta)
0265-250 023
tirgumures@eximtur.ro

EXIMTUR Baia Mare
Bd. Traian nr. 5
0262-222 395
baiamare@eximtur.ro

EXIMTUR Bucureşti Călinescu
Str. Armand Călinescu nr. 26 
Sector 2
021-31 84 005
bucuresti@eximtur.ro

EXIMTUR Bucureşti Calderon
Str. Jean Louis Calderon nr. 1-5 
Sector 2
021-31 58 711
bucuresti@eximtur.ro

EXIMTUR București Latină
Str. Latină nr. 1, Sector 2
031-42 50 560
bucuresti@eximtur.ro

EXIMTUR Constanța
Bd. Tomis nr. 111
0341-178 817
constanta@eximtur.ro

EXIMTUR Constanța 
Ferdinand
Bd. Ferdinand nr. 56
0241-582 831
constanta.ferdinand@eximtur.ro

EXIMTUR Timişoara
Sediul zonal
Str. Victor Babeş nr. 4
0256-201 410
timisoara@eximtur.ro

EXIMTUR Timişoara A. Iulia
Str. Vlad Delamarina Victor nr.1
Piața Operei, intrarea din strada 
Alba Iulia
0256-492 958
timisoara@eximtur.ro

EXIMTUR Arad
Bd. Revoluției nr. 64
0257-270 077
arad@eximtur.ro

EXIMTUR Oradea
Str. Ady Endre nr. 2
0259-412 418
oradea@eximtur.ro

EXIMTUR Hunedoara
Str. Avram Iancu nr. 10 bl. C2 sc. B
0354-881 886
hunedoara@eximtur.ro

EXIMTUR Sibiu
Sediul zonal
Str. Avram Iancu nr. 19  
0364-803 715
sibiu@eximtur.ro

EXIMTUR Sibiu
Str. Nicolae Bălcescu nr. 6
0269-245 508
sibiu@eximtur.ro

EXIMTUR Mediaş
Str. G. Duca nr. 24
0269-839 681
medias@eximtur.ro

EXIMTUR Alba Iulia 
Bd. Revoluției 1989, nr. 14, parter
0358-103 934
albaiulia@eximtur.ro

EXIMTUR Suceava Iulius Mall
Iulius Mall- Calea Unirii nr. 22 
0330-803 070
suceava@eximtur.ro

EXIMTUR Iaşi
Bd. Independenței nr. 10, Bl. R4 
parter
0232-217 740
iasi@eximtur.ro

EXIMTUR Reșița
P-ța 1 Decembrie 1918, Bl. 26 
parter, spațiul comercial 1A 
0355-429 344 
resita@eximtur.ro


