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STAŢIUNE

HOTEL

TARIF/PERS./SEJUR

SERVICII INCLUSE ÎN
TARIF/SEJUR

VARF DE
SEZON
Tarif maxim*

NR.
NOPŢI

OBSERVAŢII – ALTE
PERIOADE TARIF MAI MIC

900 LEI/PERS.
1718 LEI/PERS.

CAZARE + MIC DEJUN
CAZARE + ALL INCLUSIVE

16.07-15.08
16.07-25.08

5
5

750 LEI/PERS.

CAZARE

21.07-23.08

5

2 Mai
Cap Aurora

Casa Stavros
California 3*

Cap Aurora

Diamant 3*

Cap Aurora

Opal 3*

1250 LEI/PERS.

CAZARE + DEMIPENSIUNE

16.07-21.08

5

Cap Aurora
Cap Aurora
Cap Aurora
Cap Aurora
Constanta
Costinesti

Mera Onix 4*
Mera Onix 4*
Mera Onix 4*
Mera Onix 4*
LONDON HOTEL 3*
Hostel Perla 3*

1403 LEI/PERS.
1472 LEI/PERS.
2338 LEI/PERS.
2453 LEI/PERS.
930 LEI/PERS.
825 LEI/PERS.

CAZARE + ALL INCLUSIVE
CAZARE + ALL INCLUSIVE
CAZARE + ALL INCLUSIVE
CAZARE + ALL INCLUSIVE
CAZARE
CAZARE + MIC DEJUN

15.07 – 20.08
15.07 – 20.08
15.07 – 20.08
15.07 – 20.08
16.07 - 19.08
16.07-22.08

3
3
5
5
5
5

Costinesti

Forum 3*

560 LEI/PERS.

CAZARE

19.07-15.08

4

Costinesti

Impact G 3*

745 LEI/PERS.

CAZARE

18.07-24.08

5

Costinesti

Pensiunea Trident 4*

800 LEI/PERS.

CAZARE

12.07-31.08

5

Costinesti
Costinesti

Vila Timona 3*
Vila Patricia

700 LEI/PERS.
633 LEI/PERS.

23.07 - 22.08
23.07 - 21.08

5
5

Costinesti

Vox Maris Grand Resort 4*

1166 LEI/PERS.

23.07 – 21.08

4

-loc in camera dubla

Eforie Nord
Eforie Nord
Eforie Nord

Apartamente Rezident
Complex Coralis 3*
Anca 3*

1004 LEI/PERS.
798 LEI/PERS.
800 LEI/PERS.

CAZARE
CAZARE
CAZARE + MIC DEJUN + FISA
CONT 120 LEI
CAZARE
CAZARE + MIC DEJUN
CAZARE

-loc in camera dubla (dum-vin)
-loc in camera dubla
-loc in camera dubla
Se acceptă animale de companie
-loc in camera dubla confort cu vedere
spre pădure
Se acceptă animale de companie 50 lei/zi
- loc in camera cu vedere la statiune
-loc in camera dubla cu vedere la mare
- loc in camera cu vedere la statiune
-loc in camera dubla cu vedere la mare
-loc in camera dubla
-loc in camera tripla
-loc in camera dubla (luni-joi)
Se acceptă animale de companie 60 lei/zi
-loc in camera dubla
-loc in camera dubla cu pat matrimonial
Maxim 3 pers (2 adulți + 1 copil fără pat
suplimentar extensibil) (luni-joi)
-loc in camera dubla
-loc in camera dubla

16.07 - 15.08
14.07-25.08
16.07 - 15.08

3
5
5

Eforie Nord

Apollo Ovicris 3*

725 LEI/PERS.

CAZARE + MIC DEJUN

21.07 – 21.08

5

-loc in apartament (luni-joi)
-loc in camera dubla
-loc in camera dubla
-loc in camera dubla
Acces piscina

Eforie Nord

Belona 3*

1455 LEI/PERS.

CAZARE + BONURI
VALORICE (60 LEI/ZI/PERS)

16.07-31.08

5

Eforie Nord

Carmen 3*

1183 LEI/PERS.

CAZARE + MIC DEJUN

18.07 - 22.08

5

Eforie Nord

Carmen 3*

1458 LEI/PERS.

CAZARE + DEMIPENSIUNE

18.07 - 22.08

5

Eforie Nord

Carmen 3*

1733 LEI/PERS.

CAZARE + PENSIUNE
COMPLETĂ

18.07 - 22.08

5

-loc in cameră dublă
-loc in apartament (maxim 2 ADULTI
+ gratuit 2 COPII maxim 12 ani)
-loc in apartament (maxim 2 ADULTI
+ gratuit 2 COPII maxim 12 ani)
-loc in apartament (maxim 2 ADULTI
+ gratuit 2 COPII maxim 12 ani)
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Eforie Nord

Europa 4*

2130 LEI/PERS.

CAZARE + MIC DEJUN

Eforie Nord

Fortuna 3*

252 LEI/PERS.

Eforie Nord
Eforie Nord
Eforie Nord
Eforie Nord

Fortuna 3*
Fortuna 3*
Olguta 3*
Ovicris Selena 2*

Eforie Nord

Eforie Nord

01.08–21.08

6

CAZARE + MIC DEJUN

11.07-26.08

3

793 LEI/PERS.
1110 LEI/PERS.
700 LEI/PERS.
523 LEI/PERS.

CAZARE + MIC DEJUN
CAZARE + DEMIPENSIUNE
CAZARE
CAZARE

11.07-28.08
11.07-28.08
16.07 – 21.08
21.07 – 21.08

5
5
5
5

Petrolul 3*

935 LEI/PERS.

CAZARE + pensiune completa
meniu fix (intrare cu masa de
pranz)

11.07-31.08

5

Petrolul 3*

1045 LEI/PERS.

CAZARE + mic dejun bufet,
pranz bufet (intrare cu masa de
pranz)

11.07-31.08

5

935 LEI/PERS.

CAZARE + pensiune completa
meniu fix (intrare cu masa de
pranz) + TRATAMENT

11.07-31.08
Eforie Nord

Petrolul 3*

5

11.07-31.08
Eforie Nord

Petrolul 3*

1045 LEI/PERS.

CAZARE + mic dejun bufet,
pranz bufet (intrare cu masa de
pranz) + TRATAMENT

Eforie Nord

Pinguin 3*

840 LEI/PERS.

CAZARE

Eforie Nord

Rhodos 3*

950 LEI/PERS.

CAZARE + MIC DEJUN

5
16.07 – 21.08
5
16.07-23.08

5

700 LEI/PERS.

CAZARE + MIC DEJUN

01.07-31.08

5

Vila BluMarine

1238 LEI/PERS.

CAZARE + MIC DEJUN

17.07-28.08

5

Valul Magic 3*
Crisana 2*
Gloria 2*
Delta 3*
Majestic 3*

813 LEI/PERS.
475 LEI/PERS.
465 LEI/PERS.
1718 LEI/PERS.
1540 LEI/PERS.

CAZARE
CAZARE
CAZARE
CAZARE + ALL INCLUSIVE
CAZARE + ALL INCLUSIVE

16.07 – 21.08

5
5
5
5
5

Eforie Nord

Traian 3*

Eforie Nord
Eforie Nord
Eforie Sud
Eforie Sud
Jupiter
Jupiter

21.07-20.08
21.07-20.08
16.07-25.08
23.07 - 14.08

-loc in camera dubla
-loc in camera dubla
Litoralul pentru toți
-loc in camera dubla
-loc in camera dubla
-loc in camera dubla
-loc in camera dubla
Cazare in DBL 3* modernizata integral
(dotata cu TV, minibar, aer condiţionat)
Pachet odihna
STOP SALES: 15.07-29.07; 06.08;
17.08-18.08; 26.08-03.09
Cazare in DBL 3* modernizata integral
(dotata cu TV, minibar, aer condiţionat)
Pachet odihna
STOP SALES: 15.07-29.07; 06.08;
17.08-18.08; 26.08-03.09
Cazare in DBL 3* modernizata integral
(dotata cu TV, minibar, aer condiţionat)
Pachet Tratament
STOP SALES: 15.07-29.07; 06.08;
17.08-18.08; 26.08-03.09
Cazare in DBL 3* modernizata integral
(dotata cu TV, minibar, aer condiţionat)
Pachet Tratament
STOP SALES: 15.07-29.07; 06.08;
17.08-18.08; 26.08-03.09
Cazare in dubla
Se accepta animale de companie contra
cost
-loc in camera dubla standard
-loc in camera dubla
Suplimentar masă: prânz 35 lei/zi/pers,
cină 35 lei/zi/pers,
tratament 2 proceduri: 30 lei/zi/pers,
tratament 3 proceduri: 40 lei/zi/pers
-loc in camera dubla
Cazare in dubla
- Loc in camera dubla
- Loc in camera dubla parter
-loc in camera dubla
-loc in camera dubla
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2148 LEI/PERS.
688 LEI/PERS.

CAZARE + ALL INCLUSIVE
CAZARE

16.07-25.08
21.07-20.08

5
5

Tismana 3*

935 LEI/PERS.

CAZARE + MIC DEJUN

21.07-20.08

5

Jupiter

Tismana 3*

990 LEI/PERS.

CAZARE + MIC DEJUN

21.07-20.08

5

Jupiter

Tismana 3*

1210 LEI/PERS.

CAZARE + MIC DEJUN

21.07-20.08

5

Jupiter

Tismana 3*

1265 LEI/PERS.

CAZARE + MIC DEJUN

21.07-20.08

5

963 LEI/PERS.

CAZARE + MIC DEJUN

01.09-31.12

5

1650 LEI/PERS.

CAZARE + PENSIUNE
COMPLETĂ

16.07-21.08

4

Jupiter
Jupiter

Poseidon Resort 4*
Rio 3*

Jupiter

Mamaia
Mamaia

Cara Apartament 3*
Bavaria Blu 4*

Mamaia

Mamaia
Mamaia
Mamaia
Mamaia
Mamaia
Mamaia
Mamaia
Mamaia
Mamaia
Mamaia
Mamaia

Complex Voila/Caraiman*

1100 LEI/PERS.

CAZARE + MIC DEJUN + FC
(110 lei/camera /zi)

18.07 – 21.08

5

Dacia Sud 3*
Dacia Sud 3*
Del Mar 4*

1100 LEI/PERS.
1375 LEI/PERS.
1933 LEI/PERS.

CAZARE + MIC DEJUN
CAZARE + DEMIPENSIUNE
CAZARE + DEMIPENSIUNE

01.07-31.08
01.07-31.08
02.07-28.08

5
5
5

Del Mar 4*

1810 LEI/PERS.

CAZARE + DEPIMENSIUNE

02.07-28.08

5

Del Mar 4*

2343 LEI/PERS.

02.07-28.08

5

Del Mar 4*

2205 LEI/PERS.

02.07-28.08

5

Gociman 4*
Gociman 4*
Hefaistos 3*
Majestic 3*

1225 LEI/PERS.
515 LEI/PERS.
1238 LEI/PERS.
1463 LEI/PERS.

CAZARE + PENSIUNE
COMPLETĂ
CAZARE + PENSIUNE
COMPLETĂ
CAZARE + MIC DEJUN
CAZARE + MIC DEJUN
CAZARE + DEMIPENSIUNE
CAZARE + DEMIPENSIUNE

17.08-31.08
17.08-31.08
15.07-20.08
10.07-22.08

5
2
5
5

Majestic 3*

1738 LEI/PERS.

CAZARE + ALL INCLUSIVE

10.07-22.08

5

Malibu 4*

2940 LEI/PERS.

CAZARE + DEMIPENSIUNE
(mic dejun+prânz)

16.07 - 28.08

7

Complex Mediteranean 3*

2710 LEI/PERS.

CAZARE + ALL INCLUSIVE

02.07 – 29.08

5

Complex Mediteranean 3*

584 LEI/PERS.

CAZARE + MIC DEJUN

29.08 - 20.09

5

Mamaia

Mamaia
Mamaia

-loc in camera dubla Seaview
-loc in camera dubla
- Loc in camera dubla
fara balcon
Înscrieri timpurii 30.06.2021
- Loc in camera dubla
CU balcon
Înscrieri timpurii 30.06.2021
- Loc in camera dubla
fara balcon
- Loc in camera dubla
CU balcon
- Loc in apartament
EPUIZAT 01.05-31.08.2021
-loc in camera parter (Dum-Joi)
-loc în cameră dublă
Se accepta animale de companie de talie
mica (maxim 10 kg) – tarif – 40 lei / zi.
Early Booking – 10% din pachetele
afişate pentru plăţile făcute pȃnă la
01.06.2020 şi achitate pȃnă la
05.06.2020.
-loc in camera dubla twin fără balcon
-loc in camera dubla twin fără balcon
-loc in camera dubla standard
-loc in camera dubla standard
Înscrieri timpurii 01.05.2021
-loc in camera dubla standard
-loc in camera dubla standard
Înscrieri timpurii 01.05.2021
-loc in camera dubla economy (dum-joi)
-loc in camera dubla economy (vin-sam)
-loc in camera dubla/twin
-loc in camera dubla (mic dejun+prânz)
-loc in camera dubla (mic
dejun+prânz+cină)
-loc in camera dubla
Oferta Zile Gratuite 6=7
in perioada 02.07-28.08.2021
-loc în cameră dublă
-loc în cameră dublă
Oferta Hello Summer valabilă până la
01.07 -36% discount
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09.07-18.08
21.07-21.08
21.07-21.08

5
5
5

-loc in camera modernizată 3*
-loc in camera STANDARD 3*
-loc in camera STANDARD 3*

21.07-21.08

5

-loc in camera STANDARD 3*

21.07-21.08
21.07-21.08

5
5

-loc in camera SUPERIOARĂ 4*
-loc in camera SUPERIOARĂ 4*

21.07-21.08

5

-loc in camera SUPERIOARĂ 4*

24.07.-17.08
25.07-24.08

5
4

CAZARE + DEMIPENSIUNE

16.07-21.08

5

-loc in camera dublă
-loc in camera dubla standard
-loc in camera dubla standard

1275 LEI/PERS.

CAZARE + MIC DEJUN

16.07-29.08

5

Richmond 4*

1815 LEI/PERS.

CAZARE + MIC DEJUN

15.07 -25.08

5

Riviera 3*

1500 LEI/PERS.

CAZARE + MIC DEJUN

17.07-23.08

5

Savoy 4*

3553 LEI/PERS.

CAZARE + ALL INCLUSIVE

19.07-15.08

5

Scapino 4*
Sulina International 3*/4*

2375 LEI/PERS.
1483 LEI/PERS.

CAZARE + DEMIPENSIUNE
CAZARE + MIC DEJUN

02.07 - 4.09
16.07- 21.08

5
5

Unirea 2*

630 LEI/PERS.

CAZARE

23.07- 14.08

5

New Splendid Hotel Spa
(Adults Only +16) 4*

776 LEI/PERS.

CAZARE + MIC DEJUN

15.07-24.08 (D-J)

2

New Splendid Hotel Spa
(Adults Only +16) 4*
Splendid Conference SPA
Hotel (Adults Only +16) 4*
Splendid Conference SPA
Hotel (Adults Only +16) 4*
Vega 5*

825 LEI/PERS.

CAZARE + MIC DEJUN

15.07-24.08 (V-S)

2

679 LEI/PERS.

CAZARE + MIC DEJUN

25.08-31.08 (D-J)

2

728 LEI/PERS.

CAZARE + MIC DEJUN

25.08-31.08 (V-S)

2

Loc camera dubla vedere Statiune

3453 LEI/PERS.

CAZARE + DEMIPENSIUNE

08.07 - 28.08

5

Vega 5*

3250 LEI/PERS.

CAZARE + DEMIPENSIUNE

08.07 - 28.08

5

Mamaia
Mamaia

Victoria 3*
Victoria 3*

1870 LEI/PERS.
2000 LEI/PERS.

CAZARE + ALL INCLUSIVE
CAZARE + ALL INCLUSIVE

16.07- 21.08
16.07- 21.08

5
5

Mamaia

Zenith Conference & Spa 4*

1584 LEI/PERS.

CAZARE + MIC DEJUN

09.07 - 29.08..

6

Mamaia

Zenith Conference & Spa 4*

1865 LEI/PERS.

CAZARE + MIC DEJUN

09.07 - 29.08.

6

-loc în cameră dublă fără balcon
-loc în cameră dublă fără balcon
Tarif E.B. rezervări+plăti >90
-loc în cameră dublă economy
-loc în cameră dublă standard
CORP JUPITER
-loc în cameră dublă standard
CORP JUNONA
-loc în cameră dublă superior FARA

Mamaia
Mamaia
Mamaia
Mamaia

Metropol 2*+
Modern 4*
Modern 4*

660 LEI/PERS.
1500 LEI/PERS.
2150 LEI/PERS.

Modern 4*

2450 LEI/PERS.

Mamaia
Mamaia
Mamaia

Modern 4*
Modern 4*

1775 LEI/PERS.
2425 LEI/PERS.

Modern 4*

2725 LEI/PERS.

Mamaia
Mamaia
Mamaia

National 2*
Piccadilly 3*
Pirates Resort (fost Hotel
Bicaz) 3* LR

Mamaia
Mamaia
Mamaia

798 LEI/PERS.
1154 LEI/PERS.

CAZARE
CAZARE + MIC DEJUN
CAZARE + DEMIPENSIUNE
CAZARE + ULTRA ALL
INCLUSIVE
CAZARE + MIC DEJUN
CAZARE + DEMIPENSIUNE
CAZARE + ULTRA ALL
INCLUSIVE
CAZARE
CAZARE + DEMIPENSIUNE

1633 LEI/PERS.

Prestige 3*

Mamaia

Mamaia
Mamaia
Mamaia
Mamaia

Mamaia
Mamaia
Mamaia
Mamaia
Mamaia

-loc in camera dubla cu vedere la
promenada
loc în cameră dublă standard
loc în cameră dublă standard
Se acceptă animale de companie 50 lei/zi
(max 20kg)
-loc in camera dubla
Se acceptă animale de companie. Tariful
se achită la cazare.
loc în cameră dublă standard
loc în cameră dublă standard 3*
loc în cameră dublă cu baie
renovată,mobilier vechi etaj 1-7
Loc camera dubla/twin superioara
vedere statiune (cu balcon)
Adults Only +16
Loc camera dubla/twin superioara
vedere statiune (cu balcon)
Loc camera dubla vedere Statiune
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vedere la mare
Apartament
Înscrieri timpurii 31.05.2021

Mamaia Nord

Blue Beach Studios 3*

2464 LEI/PERS.

CAZARE + MIC DEJUN

16.07-21.08

7

Mamaia Nord

Blue Beach Studios 3*

1925 LEI/PERS.

CAZARE + MIC DEJUN

16.07-21.08

7

Apartament (lun-vin)
Înscrieri timpurii 31.05.2021

Mamaia NordNavodari

Hotel Excelsior 3*

540 LEI/PERS.

30.07.-28.08.

2

-loc în cameră dublă standard (vin-sam)

Hotel Excelsior 3*

470 LEI/PERS.

CAZARE + MIC DEJUN

30.07.-28.08.

2

-loc în cameră dublă standard (dum-joi)

Aparthotel Excelsior 3*

713 LEI/PERS.

CAZARE + MIC DEJUN

30.07.-28.08

2

-loc în apartament (vin-sam)

Aparthotel Excelsior 3*

613 LEI/PERS.

CAZARE + MIC DEJUN

30.07.-28.08

2

-loc în apartament (dum-joi)

Lemon Cliff Luxury Beach 4*

1260 LEI/PERS.

CAZARE + MIC DEJUN

30.07-31.08.

3

-loc în dublă superioară (dum-joi)

Stavros 4*

1913 LEI/PERS.

CAZARE + MIC DEJUN

23.07-22.08

5

-loc în cameră dublă twin/matrimoniala
(dum-joi)

Hotel Manor 4*

1152 LEI/PERS.

CAZARE + MIC DEJUN

16.07 - 16.08

3

-loc în cameră dublă superior (lun-joi)

Hotel Manor 4*

1295 LEI/PERS.

CAZARE + MIC DEJUN

16.07 - 16.08

3

-loc în cameră dublă superior (vin-dum)

Marina Bay Boutique 3*

632 LEI/PERS.

CAZARE + MIC DEJUN

09.08 – 21.08

3

-loc în cameră dublă

Paloma Coral 3*

770 LEI/PERS.

CAZARE + MIC DEJUN

23.07 – 21.08

4

-loc în cameră dublă Economy

Vila Sangria 3*
Sangria Luxury Family 3*
Vila Kharisma 3*

950 LEI/PERS.

CAZARE

15.07-22.08

5

Loc camera dubla, FĂRĂ MASĂ

Mamaia NordNavodari
Mamaia NordNavodari
Mamaia NordNavodari
Mamaia NordNavodari
Mamaia NordNavodari
Mamaia NordNavodari
Mamaia NordNavodari
Mamaia NordNavodari
Mamaia NordNavodari
Mamaia NordNavodari

CAZARE + MIC DEJUN

Mamaia NordNavodari
Apartament Papaya 3*

1950 LEI/PERS.

CAZARE

01.07-31.08

3

Mamaia NordNavodari

Apartament Promenada

1950 LEI/PERS.

CAZARE

01.07-31.08

3

Mangalia

Corsa 3*

1100 LEI/PERS.

CAZARE + MIC DEJUN

23.07-31.08

5

Apartament 2 camere
SEMIDECOMANDAT
(max 3 adulti sau 2 adulti + 2 copii)
Oferta Standard
Discount plata anticipată
integrală 30 zile înainte 10%.
Discount suplimentar: 7 nopți
- 5%; 10 nopți – 10%; 15 nopți – 15%.
Apartament 2 camere DECOMANDAT
(max 4 adulti sau 2 adulti+2copii)
Oferta Standard
Discount plata anticipată
integrală 30 zile înainte 10%.
Discount suplimentar: 7 nopți
- 5%; 10 nopți – 10%; 15 nopți – 15%.
Loc camera dubla standard
Se acceptă animale de companie 30 lei/zi
și carnet sănătate
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Mangalia
Mangalia
Mangalia

Laguna 3*
Mera Brise*
Mera Brise*

975 LEI/PERS.
1080 LEI/PERS.
1205 LEI/PERS.

CAZARE + MIC DEJUN
CAZARE + MIC DEJUN
CAZARE + MIC DEJUN

16.07 - 28.08
15.07 - 28.08
15.07 - 28.08

5
5
5

Mangalia

Paradiso 3*

1452 LEI/PERS.

CAZARE + MIC DEJUN

16.07 – 15.08

6

Mangalia

Paradiso 3*

2016 LEI/PERS.

CAZARE + ALL INCLUSIVE

16.07 – 15.08

6

Mangalia

Paradiso 3*

1944 LEI/PERS.

CAZARE + ALL INCLUSIVE

16.07 – 15.08

6

Mangalia

Paradiso 3*

1400 LEI/PERS.

22.04 – 30.11

12

Mangalia
Mangalia
Mangalia
Neptun

Solymar 1 ***
Solymar 1 ***
Solymar 2 ***
Agora 3*

1033 LEI/PERS.
1238 LEI/PERS.
923 LEI/PERS.
850 LEI/PERS.

CAZARE + PENSIUNE
COMPLETA + TRATAMENT
CAZARE
CAZARE
CAZARE
CAZARE

16.07-21.08
16.07-21.08
16.07-21.08
31.07 - 26.08

5
5
5
5

Neptun

Apollo 3*

888 LEI/PERS.

CAZARE + MIC DEJUN

20.07-25.08

5

Neptun
Neptun

Callatis 2*
Callatis 2*

548 LEI/PERS.
630 LEI/PERS.

CAZARE
CAZARE

23.07. - 14.08
23.07. - 14.08

5
5

Neptun

Doina 3*

770 LEI/PERS.

CAZARE + MIC DEJUN

23.07-26.08

5

Neptun

Doina 3*

675 LEI/PERS.

CAZARE + MIC DEJUN

23.07-26.08

5

Neptun

Dacia 2*

600 LEI/PERS.

CAZARE + MIC DEJUN

23.07-26.08

5

Neptun

Dacia 2*

505 LEI/PERS.

CAZARE + MIC DEJUN

23.07-26.08

5

Loc camera dubla vedere oras (dum-joi)
Loc camera dubla vedere oras
Loc camera dubla vedere mare
Loc camera dubla
Suplimentar: tratament balnear
(4proderduri) 105 lei/pers
Vă informăm că se va face o reducere de
10% din cazare cu mic dejun față de
tariful din tabel, iar pentru persoanele
care achită integral cu 30 de zile înainte
se va face o reducere suplimentară de
5%
Loc camera dubla
Suplimentar: tratament balnear
(4proderduri) 105 lei/pers
Oferta specială redusă 10%
Loc camera dubla
Suplimentar: tratament balnear
(4proderduri) 105 lei/pers
Oferta specială redusă 15% plata 30 zile
avans integral
Loc camera dubla
Oferta pentru seniori
Loc camera dubla vedere oras
Loc camera dubla vedere mare
Loc camera dubla economy
Loc camera dubla
Loc camera dubla
Ofertă limitată!
-loc in camera dubla parter fara balcon
-loc in camera dubla etaj cu balcon
-loc in camera dubla etaj
TRATAMENT BALNEAR suplimentar
- 3 proced/zi, 5 zile/saptamana – 90 lei
- 2 proced/zi, 5 zile/saptamana – 70 lei
-loc in camera dubla parter
TRATAMENT BALNEAR suplimentar
- 3 proced/zi, 5 zile/saptamana – 90 lei
- 2 proced/zi, 5 zile/saptamana – 70 lei
-loc in camera dubla etaj
TRATAMENT BALNEAR suplimentar
- 3 proced/zi, 5 zile/saptamana – 90 lei
- 2 proced/zi, 5 zile/saptamana – 70 lei
-loc in camera dubla parter
TRATAMENT BALNEAR suplimentar
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- 3 proced/zi, 5 zile/saptamana – 90 lei
- 2 proced/zi, 5 zile/saptamana – 70 lei
-loc in camera dubla standard
Se acceptă animale de companie 30 lei/zi
-loc in camera dubla
Acces piscina și șezlong gratuit
-loc in camera dubla superioara parter
(fara balcon)
-loc in camera dubla superioara etaj (cu
balcon)
-loc in camera dubla superioara

1293 LEI/PERS.

CAZARE + MIC DEJUN + FC
(120 lei/camera/zi)

26.07 – 22.08

5

Recif 3*

850 LEI/PERS.

CAZARE + MIC DEJUN

23.07. - 14.08

5

Neptun

Tomis 3*

875 LEI/PERS.

CAZARE + MIC DEJUN

06.08-22.08

5

Neptun

Tomis 3*

895 LEI/PERS.

CAZARE + MIC DEJUN

06.08-22.08

5

Neptun

Miorița 3*

1225 LEI/PERS.

CAZARE + DEMIPENSIUNE

15.07-21.08

5

Neptun

Miorița 3*

1008 LEI/PERS.

CAZARE + DEMIPENSIUNE

15.07-21.08

5

Neptun-Olimp

Cocor SPA Hotel 4*

1528 LEI/PERS.

CAZARE + DEMIPENSIUNE

23.07-21.08.

5

Olimp

Bungalouri Casa Blanca

922 LEI/PERS.

CAZARE

10.07-16.08

2

Olimp
Olimp

776 LEI/PERS.
631 LEI/PERS.

CAZARE + DEMIPENSIUNE
CAZARE + DEMIPENSIUNE

16.07-15.08
17.07-15.08

2
2

1116 LEI/PERS.

CAZARE + DEMIPENSIUNE

16.07-15.08

2

-loc in apartament duplex (dum-joi)

Olimp
Olimp

CasaDeMare
Glamping Copahavana
Apartamente
HaciendaDeMare
Complex Lacul Racilor 3*
Complex Lacul Racilor 3*

-loc in camera dubla standard
-loc in bungalou lateral (max5pers)
(dum-joi)
-loc in camera dubla la curte (dum-joi)
-loc in glamping (dum-joi)

688 LEI/PERS.
825 LEI/PERS.

CAZARE + MIC DEJUN
CAZARE + MIC DEJUN

09.07-15.08
09.07-15.08

5
5

Olimp

Majestic 3*

1125 LEI/PERS.

CAZARE + DEMIPENSIUNE

23.07 - 16.08

5

-loc in camera dubla VILE
-loc in camera dubla HOTEL
-loc in camera dubla

Olimp

Majestic 3*

1425 LEI/PERS.

CAZARE + ALL INCLUSIVE

23.07 - 16.08

5

Olimp

Phoenicia Blue View 4*

2790 LEI/PERS.

05.07-25.08

5

Saturn
Saturn
Saturn

Cupidon*
Cupidon*

1396 LEI/PERS.
1460 LEI/PERS.

CAZARE + ALL INCLUSIVE
LIGHT
CAZARE + ALL INCLUSIVE
CAZARE + ALL INCLUSIVE

4
4

Cupidon*

1516 LEI/PERS.

CAZARE + ALL INCLUSIVE

19.07-22.08
19.07-22.08
19.07-22.08

Saturn
Saturn

Cupidon*
Sirena, Balada, Hora, Cerna,
Siret 3*

1624 LEI/PERS.

19.07-22.08
13.07-30.08

4
6

Loc camera dubla

Sirena, Balada, Hora, Cerna,
Siret 3*

1405 LEI/PERS.

CAZARE + ALL INCLUSIVE
CAZARE + MIC DEJUN BUFET
(40 lei/zi/pers)
CAZARE + DEMIPENSIUNE
(mic dejun bufet 40 lei/zi/pers+
prânz/cină 50 lei/zi/pers)
CAZARE + PENSIUNE
COMPLETĂ (mic dejun bufet 40
lei/zi/pers+ prânz 50 lei/zi/pers+
cină prânz 50 lei/zi/pers)
CAZARE + MIC DEJUN
CAZARE

Loc in dubla fără balcon
Loc in dubla cu balcon
Loc in dubl cu balcon si vedere la
gradina
Loc in dubla cu balcon și vedere mare

6

Loc camera dubla

6

Loc camera dubla

5
5

Loc camera dubla
Loc camera dubla

Neptun

Q Hotel 3*

Neptun

Olimp

Saturn

1105 LEI/PERS.

Saturn

Techirghiol
Vama Veche

Sirena, Balada, Hora, Cerna,
Siret 3*

1705 LEI/PERS.

Vila Stella Maris 3*
Jacuzzi 3*

625 LEI/PERS.
1050 LEI/PERS.

4

-loc in camera dubla standard

-loc in camera dubla
-loc in camera dubla standard

13.07-30.08

13.07-30.08

15.07-05.09
30.07 – 12.09
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Venus

Academy Hotel 3*

1033 LEI/PERS.

CAZARE

30.07 - 26.08

5

Venus

Favorit 3*

1078 LEI/PERS.

CAZARE + DEMIPENSIUNE

15.07-25.08

5

Venus

Iulia Resort 3*

908 LEI/PERS.

CAZARE + FISĂ CONT 20
LEI/ZI/PERS

30.07-21.08

5

Venus

Iulia Resort 3*

935 LEI/PERS.

CAZARE + FISĂ CONT 20
LEI/ZI/PERS

30.07-21.08

5

Venus

Melodia 4*

2188 LEI/PERS.

CAZARE + ALL INCLUSIVE

5

Venus

Turquoise 4*

2200 LEI/PERS.

CAZARE + ALL INCLUSIVE

15.07-25.08
15.07 – 20.08

Loc camera dubla
Loc camera dubla
Se admit in hotel animale de companie
de talie mica 20 lei/noapte
Loc camera dubla corp A
Se admit in hotel animale de companie
de talie mica 25 lei/noapte
Loc camera dubla corp B
Se admit in hotel animale de companie
de talie mica 25 lei/noapte
Loc camera dubla

5

Loc camera dubla
Loc camera dubla standard
OFERTA ”ZILE GRATUITE DE VACANTA”

= 6 nopti - pentru toate intrările cu
iesire la 10.07 si de la 27.08.2021
14 nopti = 12 nopti
- pentru toate intrările cu
ieires la 10.07 si de la 27.08.2021
21 nopti = 18 nopti
- pentru toate intrările cu
iesire la 10.07 si de la 27.08.2021
7 nopti

Venus

Afrodita 4 *

1515 LEI/PERS.

CAZARE + MIC DEJUN

01.08. – 20.08.

5

Venus

Ammon 3*

1675 LEI/PERS.

CAZARE + LIGHT ALL
INCLUSIVE

01.08 - 23.08.

5

Venus

Corina 3*

825 LEI/PERS.

CAZARE

13.07 - 23.08

5

Venus

Del Mar 3*

1338 LEI/PERS.

09.07-28.08

5

Venus

Del Mar 3*

1563 LEI/PERS.

09.07-28.08

5

Loc camera dubla

Venus

Inter 5*

1040 LEI/PERS.

CAZARE + PENSIUNE
COMPLETĂ
CAZARE + PENSIUNE
COMPLETĂ
CAZARE + PENSIUNE
COMPLETĂ

16.07-22.08

2

Loc camera dubla 4*

Venus

Skiathos 3*

1345 LEI/PERS.

CAZARE + DEMIPENSIUNE

23.07 – 22.08

5

Venus

Thasos 3*

1345 LEI/PERS.

CAZARE + DEMIPENSIUNE

23.07 – 22.08

5

Venus

Palace Beach 4*

2250 LEI/PERS.

CAZARE + ALL INCLUSIVE

01.08-15.08

5

Venus

Mezo-Palace 3*

2100 LEI/PERS.

CAZARE + ALL INCLUSIVE

01.08-15.08

5

Venus
Venus
Venus

Adriana Vile 3*
Mera Resort 4*
Venus (fostul Orlando) 3*

2100 LEI/PERS.
2338 LEI/PERS.
660 LEI/PERS.

CAZARE + ALL INCLUSIVE
CAZARE + ALL INCLUSIVE
CAZARE

01.08-15.08
15.07 – 20.08
01.08-16.08

5
5
3

Loc camera dubla standard
Loc camera dubla cu balcon mic
franțuzesc
Loc camera dubla
EB până la data de 15.05.2021

Loc camera dubla
Se acceptă animale de companie 35 lei/zi
Loc camera dubla
Se acceptă animale de companie 35
lei/zi.
Loc camera dubla
Înscrieri timpurii 18.06.2021
Loc camera dubla
Suplimentar: pachete de 4 proceduri
medical spa este de 170 lei/zi, iar pentru
6 proceduri – 200 lei/zi.
Loc camera dubla
Loc camera dubla
Loc camera dubla vedere oras (dum-joi)
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*OFERTE PERSONALIZATE EXTERN (Bulgaria, Grecia, Turcia, Spania, Portugalia, Italia, Egipt, Croația)
și BILETE DE AVION se pot solicita telefonic sau pe office@sinditour.ro SAU https://www.sinditour.ro/oferta-personalizata
Rezervări și plăți (inclusiv card de vacanță) și super oferte ONLINE pe www.sinditour.ro
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Costinești
Casa Stavros1
• Tarife
CAZARE 2021
pachet cu mic dejun inclus

Dubla

Tripla

D-V
V-D
D-V
30 aprilie - 30 mai
437
30 mai - 27 iunie
340
437
534
27 iunie - 16 iulie
388
485
582
16 iulie - 15 august
485
582
679
15 august - 19 septembrie
388
485
582
• Toate tarifele sunt exprimate in lei/camera/noapte si includ TVA 5%.
• Plata se efectueaza integral in avans prin transfer bancar in maximum 5 zile de la emiterea facturii proforme.
• Tarifele includ cazare si mic dejun. Preturile camerelor duble includ mic dejun pentru 2 adulti, iar cele pentru

V-D

camerele triple includ mic dejun pentru 3 adulti.

• Copiii sub 6 ani beneficiaza de mic dejun gratuit.
• Pentru copiii intre 6 si 12 ani micul dejun se adauga suplimentar, pentru 35 lei/zi.
• Toate rezervarile sunt nerambursabile. Asigurarea de anulare este singura modalitate prin care se poate recupera
avansul achitat. Aceasta reprezinta 20% din totalul rezervarii si nu se returneaza.
• Reduceri

• DOAR IN OCTOMBRIE : -10% (EARLY BOOKING). - 5% (MIN. 2 CAMERE). - 5% (MIN. 14 nopti).
• Grup minimum 4 camere - 10%
• Unde suntem?
• In centrul statiunii 2 Mai, la o distanta de aproximativ 700 m de plaja.
• Ne gasesti cel mai usor folosind aplicatia Waze cu destinatia CasaStavros.
• Ce oferim?
• Un complex de 50 camere cu piscina si pool bar:
- 3 camere triple (pat matrimonial 160 cm + canapea extensibila 160 cm) - 22 mp
- 47 camere duble (pat matrimonial 140 cm) - 14 mp
• Toate camerele au baie proprie si beneficiaza de Wi-Fi, TV cu cablu, aer conditionat, uscator de par si produse de
baie.

• Servicii incluse
• Parcare privata in limita a 10 locuri. Se poate parca pe strada, in zona proprietatii, cat timp nu sunt blocate caile de
acces ale proprietatilor vecine.

• Menaj zilnic insotit de schimb de prosoape (o data la 2 zile) si schimb de lenjerii (o data la 3 zile).
• Acces la plaja din incinta proprietatii unde beneficiati de piscina, sezlonguri si umbrele.
• Facilitati
• Copiii se pot caza gratuit in spatiile de dormit deja existente in tipul de camera rezervat sau se poate opta pentru

adaugarea unui pat suplimentar, pliant (doar in camerele duble, 35 lei/noapte) sau a unui patut de bebe, tip tarc (in
orice tip de camera, 35 lei/noapte).
• Este permis accesul animalelor de companie, taxa fiind de 35 lei/noapte.

•
•
•
•
•
•

1

• Posibilitati de masa
Restaurantul La Stavros (CasaStavros, 2 Mai)
Restaurantul Casa De Mare (CasaDeMare, Olimp)
Restaurantul Anika By The Sea (HaciendaDeMare, Olimp)
Restaurantul Taverna Olimp (Copahavana Beach, Olimp)
Restaurantul Carnitas(23 August)
Restaurantul Peste & Scoici (23 August) - meniu a la carte.

Se acceptă animale de companie contra cost 35 lei/noapte

631
631
679
776
679
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• Politici
• Este permis accesul animalelor de companie.
• Fumatul este permis exclusiv in zonele special amenajate.
• Ora de check-in este 16:00, iar cea de check-out este 12:00.
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Cap Aurora
Hotel California 3*


Oferta Inscrieri Timpurii 31.03.2021

Dubleaza distractia cu Inscrieri Timpurii!
La sejur de 6 nopti:
 GRATUIT cazare si masa pentru copii intre 0 – 12 ani
 2 intrari/familie la Galaxy WaterPark *
 acces la TOATE spectacolele Teatrului de Vara Jupiter *
TARIFE CAZARE CU ALL INCLUSIVE
All Inclusive

Camera
dubla
<7 ani

DBL/zi
<12 ani
Sejur minim 6 nopti
01.05-15.06
414
53
177
16.06-30.06
456
59
186
01.07-15.07
545
71
209
16.07-25.08
652
84
239
26.08-31.08
545
71
209
01.09-07.09
456
59
186
08.09-30.09
414
53
177
 *La sejur de minim 6 nopti: primul si al 2-lea copil intre 0 - 12 ani cazati in camera cu doi adulti,
beneficiaza de gratuitate 100% la cazare si masa, cu pat suplimentar inclus (max 1 / camera).
Persoanele cu varsta peste 12 ani achita supliment conform tarifelor din tabel. 2 intrari/familie in
limita a 3h la Galaxy WaterPark Jupiter (1 iulie - 31 august), o intrare gratuita pentru 2
persoane/camera la Paradis Land– parc de aventura si acces la toate spectacolele semnate Teatrul
de Vara Jupiter (1 iulie - 31 august) din perioada rezervata. Oferta valabila pana la data de
28.02.2021, in limita locurilor disponibile;
 Primul si al 2-lea copil intre 0 - 7 ani cazati in camera cu doi adulti, beneficiaza de gratuitate 100%
la cazare si masa, cu pat suplimentar inclus (max 1 / camera). Persoanele cu varsta peste 7 ani
achita supliment conform tarifelor din tabel;
 La sejur de minim 5 nopti, turistii beneficiaza gratuit de spectacole la Teatrul de Vara Jupiter:
saptamanal - un concert, o piesa de teatru si o piesa de teatru pentru copii (1 iulie - 31 august), o
intrare gratuita pentru 2 persoane/camera la Paradis Land – parc de aventura si 1 acces/familie in
limita a 3h la Galaxy WaterPark Jupiter (1 iulie - 31 august);
 2 sezlonguri/camera pe unul dintre sectoarele de plaja;
 Toate tipurile de camera includ servicii de masa pentru 2 persoane. Pentru persoanele peste 12 ani
se achita supliment/zi conform tarifelor din tabel;
 In camerele duble family se pot caza maxim 4 persoane. Aceastea sunt prevazute cu pat
matrimonial si 2 paturi suprapuse de o persoana. Sunt acceptate familiile formate din 2 adulti si 2
copii cu varsta peste 7 ani;
 In apartamente se pot caza maxim 4 persoane. Acestea sunt formate din living cu canapea
extensibila pentru 2 persoane si dormitor;
 Nu se accepta cazarea persoanelor cu animale de companie;
 Este obligatorie purtarea bratarii de identificare (primita de la receptia hotelului), pe toata perioada
sejurului.
 Sanatatea si siguranta oaspetilor si angajatilor nostri sunt extrem de importante pentru noi, de
aceea am implementat o serie de masuri de prevenire in linie cu recomandarile autoritatilor. De
asemenea, ne rezervam dreptul sa efectuam modificari asupra programului de functionare si
asupra destinatiilor spatiilor comune.
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Oferta STANDARD vara sezon estival 2021
GRATUIT CAZARE si MASA pentru copii intre 0 – 7 ani *
INCLUS spectacole la Teatrului de Vara Jupiter **
INCLUS bilete la parcul de aventura Paradis Land **
INCLUS acces la Galaxy WaterPark Jupiter **
TARIFE CAZARE CU ALL INCLUSIVE
Camera dubla

01.05-15.06
16.06-30.06
01.07-15.07
16.07-25.08
26.08-31.08
01.09-07.09

DBL/
zi
436
480
573
687
573
480

Camera dubla family

Apartament

<7 ani

<12 ani

DBL/zi

<7 ani

<12 ani

Apt/zi

<7 ani

55
60
72
86
72
60

185
196
220
251
220
196

491
550
654
763
654
550

55
60
72
86
72
60

191
213
251
294
251
213

540
589
736
932
736
589

55
60
72
86
72
60

<12
ani
213
234
283
343
283
234

436
55
185
491
55
191
540
55
213
08.09-30.09
 Primul si al 2-lea copil intre 0 - 7 ani cazati in camera cu doi adulti, beneficiaza de gratuitate
100% la cazare si masa, cu pat suplimentar inclus (max 1 / camera). Persoanele cu varsta peste
7 ani achita supliment conform tarifelor din tabel;
 La sejur de minim 5 nopti, turistii beneficiaza gratuit de spectacole la Teatrul de Vara Jupiter:
saptamanal - un concert, o piesa de teatru si o piesa de teatru pentru copii (1 iulie - 31 august),
o intrare gratuita pentru 2 persoane/camera la Paradis Land – parc de aventura si 1
acces/familie in limita a 3h la Galaxy WaterPark Jupiter (1 iulie - 31 august);
 2 sezlonguri/camera pe unul dintre sectoarele de plaja;
 Toate tipurile de camera includ servicii de masa pentru 2 persoane. Pentru persoanele peste 12
ani se achita supliment/zi conform tarifelor din tabel;
 In camerele duble family se pot caza maxim 4 persoane. Aceastea sunt prevazute cu pat
matrimonial si 2 paturi suprapuse de o persoana. Sunt acceptate familiile formate din 2 adulti
si 2 copii cu varsta peste 7 ani;
 In apartamente se pot caza maxim 4 persoane. Acestea sunt formate din living cu canapea
extensibila pentru 2 persoane si dormitor;
 Nu se accepta cazarea persoanelor cu animale de companie;
 Este obligatorie purtarea bratarii de identificare (primita de la receptia hotelului), pe toata
perioada sejurului.
 Sanatatea si siguranta oaspetilor si angajatilor nostri sunt extrem de importante pentru noi, de
aceea am implementat o serie de masuri de prevenire in linie cu recomandarile autoritatilor.
De asemenea, ne rezervam dreptul sa efectuam modificari asupra programului de functionare
si asupra destinatiilor spatiilor comune.

B-dul Tutora nr 2, Sc.B, Parter Iasi Romania, 700160
Tel: 0756.216.216, 0758.800.500, 0752.562.562
Fix: 0232.216.216
E-mail :office@sinditour.ro
Web: www.sinditour.ro
Hotel Delta pune la dispozitie 274 camere duble etaj, 34 camere duble family si 5 apartamente.
Dotari camere etaj: TV color (televiziune prin cablu), telefon direct, internet wifi, frigobar, aer
conditionat, balcon. Toate camerele au baie proprie cu dus.
Facilitati hotel: restaurant cu aer conditionat, restaurant terasa cu spectacole, pizzerie - cuptor
cu lemne, restaurant italian, restaurant fish&grill, piano bar, 5 sali de conferinte, acces internet, babyland, plaja privata, parcare (serviciu cu plata).
Hotel California pune la dispozitie 110 camere duble si 4 apartamente.
Dotari camere: TV color (televiziune prin cablu), telefon direct, internet wifi, frigobar, aer
conditionat, balcon. Toate camerele au baie proprie cu dus.
Facilitati hotel: restaurant cu aer conditionat, restaurant terasa la piscina cu muzica live, pizzerie –
cuptor cu lemne, bar de zi, piscina exterioara, cocktail bar la piscina, sauna, jacuzzi, 2 sali de conferinte, babyland, plaja privata, parcare (serviciu gratuit, in limita locurilor disponibile, fara rezervare prealabila).

-

-



Concept Family All Inclusive:

Acces si sezlong cu umbrela (in limita disponibilitatilor), la piscina Hotelului California;
Acces la sauna si jacuzzi la Hotel California (cu rezervare prealabila);
2 sezlonguri cu umbrela incluse/camera pe plaja Copiilor sau pe plaja California pentru toti turistii
cazati in hotelurile Grupului CoHotels; La fiecare din cele doua sectoare de plaja turistii beneficiaza de
dj si echipe de animatori, care vor umple momentele petrecute la soare cu jocuri si concursuri
captivante;
30 min. Aqua gym;
Restaurant Delta (AI) - Orchestra live, solisti, trupe de dansatori, momente comice si de magie,
animatori, intr-un cuvant spectacol seara de seara;
Restaurant California (AI) - atmosfera romantica, muzica live, in fiecare seara la terasa piscinei cu
vedere la mare;
20% reducere la Restaurant „Cucina Italiana” – a-la-carte - bucataria mediteraneana, canzonetele
italiene, cuptorul de pizza cu lemne, toate intr-o gradina atent amenajata. – serviciu cu plata
20% reducere la Restaurant Fish & Grill – a-la-carte – In acordurile pianului, pe malul marii vei gusta
cele mai savuroase specialitati de carne si peste. – serviciu cu plata
Internet Wifi gratuit in camere si in spatiile comune;
Parcare pazita si supravegheata video la Hotel Delta – serviciu cu plata
Sistem de servire al meselor si bauturilor:

In regim bufet: mic dejun (0730-0930), gustare (1030-1130), pranz (1230-1500), gustare (1700-1800) si
cina (1900-2130). Acestea vor fi servite in spatii special amenajate in cadrul unitatii hoteliere unde
beneficiati de serviciile de cazare. Serviciile incep in prima zi de cazare cu cina.
Gustarea de dimineata se compune din doua dintre urmatoarele produse: fructe, fursecuri,
crostata, chec etc.
Gustarea de dupa-amiaza se compune din doua dintre urmatoarele produse: pizza, focaccia,
inghetata, compot de fructe, fructe, etc.
Bauturile alcoolice si non-alcoolice incluse se pot servi, astfel:

1. Baruri restaurante in timpul programului de servire al meselor principale: apa, sucuri naturale
si carbogazoase, cafea, ceai, bere draft, vin alb/roze/rosu draft, bauturi alcoolice.
2. Baruri plaje in intervalul 0800-1900: apa, sucuri, cafea, ceai, bere draft.
3. Piano Bar in intervalul 0800-2400: apa, sucuri naturale si carbogazoase, cafea, ceai, bere draft,
vin alb/roze/rosu draft, bauturi alcoolice.
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4. Lobby Bar California in intervalul 0800-2400: apa, sucuri naturale si
carbogazoase, cafea, ceai, bere draft, vin alb/roze/rosu draft, bauturi alcoolice.
5. Bar piscina California in intervalul 0800-2300: apa, sucuri naturale si
carbogazoase, cafea, ceai, bere draft pe toata durata zilei. Bauturi alcoolice si
vin alb/roze/rosu draft in timpul programului de servire al meselor principale.

Bauturi alcoolice incluse: whiskey, vodka, vermut alb/rosu, , crema de whiskey,
gin, digestiv.
 Clubul Copiilor – TOTUL INCLUS pentru turistii Cohotels
Casa cu Povesti – pe scena de sub cupola teatrului din parcul de distractii „Baby
Land” vor fi
prezentate zilnic spectacole interactive de teatru pentru copii, sustinute de actori
profesionisti.
Centrul de Dans si Atitudine – cursurile de initiere in dans si expresie corporala vor fi
insosite de cursuri Zumba pentru mamici si copii.

Atelierul de Creatie – intr-un spatiu special amenajat, animatori profesionisti ii
vor introduce pe copii in fiecare zi in tainele modelajului, picturii, artei origami. O
expozitie va reuni, saptamanal, cele mai reusite creatii ale micilor cursanti.
Scoala de Teatru – pentru toti copiii pasionati de actorie, o trupa de profesionisti
va sustine zilnic cursuri de initiere in acest univers fascinant. Un spectacol saptamanal,
va da ocazia punerii in practica a celor invatate.
Plaja Copiilor – o intreaga plaja apartinand grupului Cohotels este amenajata
cu tobogane si jocuri gonflabile. O echipa de animatori profesionisti se va dedica
organizarii jocurilor si concursurilor pentru cei mici. Pe langa amenajarile de plaja,
special pentru mamici, tatici si bunici vor fi puse la dispozitie jocuri de table si sah.
Babyland (1630-2300) – Unicul parc de distractii interactive pentru copii din
Sudul litoralului. Aici veti gasi instalate noile modele de tobogane, plase elastice si curse
cu obstacole. In fiecare seara, petrecerile tematice si parada personajelor de poveste ii
vor avea ca invitati speciali pe Batman, Spiderman, zana Ariel si mai vechii eroi din
povestirile cu pirati si indieni.
Gradinita cu program de babysitting (0900-1200 si 1600-2100) - locul in care iti poti lasa copilul
sub atenta supraveghere a animatorilor hotelului. Pentru copii cu varsta cuprinsa intre 3 si 12
ani. Situata in incinta hotelului California.

Multumim pentru ca ai ales sa petreci un sejur de calitate cu cei dragi tie, in familia
Cohotels!
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Cap Aurora
Hotel: Diamant 3*
PERIOADA 01.0531.05
TARIFE
2pers/zi in
150
camera
LEI
dubla

01.0630.06

180
LEI

Tarife cazare (fără masa)
01.0713.0721.0712.07
20.07
23.08

210
LEI

250
LEI

300LEI

24.0831.08

01.0931.10

250
LEI

180
LEI

Primim animale de companie
Serviciile de masa se practica in sistem de AUTOSERVIRE prin intermediul unui card valoric incarcat
electronic la receptie. Suma depusa pe cardul valoric se poate consuma dupa preferinta, pe durata intregului sejur.
Mic dejun - 30 lei/persoana/zi.
Pranz
- 40 lei /persoana/zi
Cina
- 40 lei /persoana/zi
Pensiune completa – 110 lei/persoana/zi
DOTARI GENERALE: -102 camere duble (twin)
- Restaurant-autoservire,terasa,parcare proprie, bar de zi si piscina.
DOTARI CAMERE:

- Balcon, tv , aer conditionat, racitor, baie cu dus,uscator de par.

GRATUITATI Piscina pentru adulti
Piscina pentru copii
Internet wireless
Seif la receptie
Spatiu de joaca pentru copii
Aer conditionat
Parcare
FACILITATI
•
1 copil sub 10 ani insotit de 2 adulti - beneficiaza de gratuitate la cazare fara pat suplimentar
•
1 copil peste 10 ani insotit de 2 adulti - se achita o camera dubla iar pentru copil 50% din tariful unui loc de
cazare si se asigura pat suplimentar
•
2 copii sub 10 ani insotiti de 2 adulti - se achita o camera dubla iar pentru al 2 lea copil se achita 50% din
tariful unui loc si se asigura pat suplimentar
•
1 copil insotit de 1 adult - se achita camera dubla integral
•
2 copii sub 10 ani insotiti de 1 adult – se achita camera dubla integral
•
nu se admit in camera dubla mai mult de 3 adulti ( a 3-a persoana va achita valoarea unui pat suplimentar,
adica 50% din valoarea unui loc/zi) sau mai mult de 2 adulti si 2 copii
Este interzisa
•
Folosirea aparatelor electrice pentru prepararea hranei
•
Primirea in camera a altor persoane, decat cu acordul in prealabil al receptiei
•
Pastrarea unei sume importante de bani sau a obiectelor de valoare in camera.
CAMERA SINGLE: 80% din valoarea unei camere duble/zi.
Cazarea incepe la ora 16.00 iar eliberarea camerei se face pana in ora 12.00.
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Cap Aurora

Hotel: Opal 3*1
TARIFE
CAMERA SUPERIOARA (fara mic dejun)

TARIFE
CAMERA CONFORT (fara mic dejun)

VEDERE SPRE
MARE

VEDERE SPRE
PADURE

VEDERE
SPRE MARE

05.06-17.06

VEDERE
SPRE
PADURE
190

210

170

190

PERIOADA

TARIFE
CAMERA SUPERIOARA
(camera dubla/noapte, cu mic dejun)

TARIFE
CAMERA CONFORT
(camera dubla/noapte, cu mic dejun)

VEDERE
SPRE
PADURE
230

VEDERE SPRE
MARE

VEDERE SPRE
PADURE

VEDERE
SPRE MARE

250

210

230

250

270

230

250

PERIOADA

18.06-01.07
06.09-14.09
02.07-08.07

TARIFE CAMERA
SUPERIOARA(demipensiunePRANZ)
PERIOADA

TARIFE
CAMERA CONFORT(demipensiune
PRANZ)
VEDERE SPRE
VEDERE
PADURE
SPRE MARE

VEDERE
VEDERE SPRE
SPRE
MARE
PADURE
09.07-15.07
410
430
390
16.07-21.08
520
540
500
22.08-05.09
480
460
460
Conditii de comercializare si reduceri tarifare pentru familiile cu copii:

Tarifele pentru patul suplimentar sunt :
 Atunci cand sunt 2 copii se achizitioneaza obligatoriu pat suplimentar.
 Patul suplimentar pentru copii cu varsta de pana la 13.99 ani este de 50 lei/zi
 Copii cu varsta peste14 ani sau al treilea adult achita pat suplimentar obligatoriu 60 lei/zi
Tarifele pentru serviciile de masa sunt :
 Mic Dejun : 50 lei / persoana/zi
 Pranz : 60 lei / persoană/zi;
 Cina (FIȘĂ CONT): 60 lei / persoana/zi
 Copii cu varsta peste 14 ani achita tarif de adult .

1

•
•
•
•
•

Mic dejun :
Copii cu vârste cuprinse intre 0 – 4 ani beneficiază de gratuitate la masa
Copii cu vârste cuprinse intre 4– 9.99 ani achita 25 lei/zi
Copii cu vârste cuprinse intre 10– 13.99 ani achita 35 lei/zi
Copii cu varsta peste 14 ani achita 50 lei/zi

•
•
•
•

Pranz :
Copii cu vârste cuprinse intre 0 – 4 ani beneficiază de gratuitate la masa.
Copii cu vârste cuprinse intre 4– 9.99 ani achita 30 lei/zi
Copii cu vârste cuprinse intre 10– 13.99 ani achita 45 lei/zi

Se acceptă animale de companie talie mica 50 lei /zi

410
520
480
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•

Copii cu varsta peste 14 ani achita 60 lei/zi

*SUPLIMENTE
•
Supliment pranz 60 lei /persoana /zi
•
Supliment cina 60 lei /persoana /zi
•
Supliment vedere la mare 20 lei /camera
•
Pat suplimentar 50lei /zi copil
•
Pat suplimentar 60lei /zi adult
•
Supliment animale de companie talie mica 50 lei /zi

OFERTA INCEPUT DE IUNIE
120 lei/noapte
-minim 3 nopti de cazare
-perioada 11.06-17.06.2021(INCLUSIV)
-camera dubla CONFORT
Apartamente 240 lei /noapte
-FARA MASA
-micul dejun,pranzul si cina se servesc a la carte la terasa hotelului
Suplimente:
Vedere mare 20 lei/zi
Animale de companie 20 lei/zi
Pat suplimentar 50 lei/zi
Conditii:
•
• Tarifele sunt exprimate in Ron, contin TVA 5%;
•
• Ofertele speciale nu se cumuleaza cu alte oferte.
OFERTA LITORALUL PENTRU TOTI
ATENTIE LOCURI LIMITATE
Oferta este valabila pentru perioada 02.06-17.06.2021;
Cazare in camera dubla Confort fara mic dejun pentru 2 adulti
TARIF: 105 LEI/NOAPTE






Suplimente:
vedere la mare 20lei/camera/zi.
mic dejun 50 lei/persoana/zi.
fisa cont pranz 60 lei/persoana/zi.
fisa cont cina 60 lei/persoana/zi.
supliment animale de companie 20lei/zi.




Condiții:
Tarifele sunt exprimate in Ron, contin TVA 5%;.
Ofertele speciale nu se cumuleaza cu alte oferte.
Hotel Opal Vacanța la Mare!
Prinde Oferta cu Zile Gratuite, la început de IUNIE!
Oferta este valabilă pentru perioada 05.06-17.06.2021;
Cazare în cameră dublă Confort, fără mic dejun;
* Plătești 4 nopți și stai 5, la tariful de 600 lei.
* Plătești 5 nopți și stai 6, la tariful de 720 lei.
* Plătești 6 nopți și stai 7, la tariful de 840 lei.
Suplimente:
* mic dejun 50 lei/persoană/zi.
* fișă cont prânz 60 lei/persoană/zi.
* fișă cont cină 60lei/persoană/zi.
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* supliment animale de companie 30lei/zi.
Condiții:
* Tarifele sunt exprimate în Ron și conțin TVA 5%;
* Ofertele speciale nu se cumulează cu alte oferte.
INSCRIERI TIMPURII-minim stay 5 nopti
•
Rezervarile prin programul inscrierii timpurii NU se aplica apartamentelor si camerelor single
•
Rezervarile prin programul inscrierii timpurii sunt nerambursabile si nu suporta modificari.
•
Discountul nu se aplica la masa(mic dejun,pranz,cina)si la suplimente(vedere la mare,diferenta de confort,animale
de companie)
PRAGUL 1.
*Rezervările efectuate până la 31.12.2020 – vor fi achitate până la cel târziu 15.01.2021
•
Oferta ÎNSCRIERI TIMPURII va beneficia de discount-uri diferite, în functie de perioada sejurului, astfel:
-Perioada
18.06. - 08.07.2021/06.09-14.09.2021
20% discount - pentru rezervari efectuate pana la 31.12.2020
-Perioada
09.07. - 05.09.2021
15% discount - pentru rezervari efectuate pana la 31.12.2020
PRAGUL 2.
*Rezervările efectuate până la 31.03.2021 – vor fi achitate până la cel târziu 15.04.2021
•
Oferta ÎNSCRIERI TIMPURII va beneficia de discount-uri diferite, în functie de perioada sejurului, astfel:
•
-Perioada
18.06. - 08.07.2021/06.09-14.09.2021
•
15% discount - pentru rezervari efectuate pana la 31.03.2021
•
-Perioada
09.07. - 05.09.2021
•
10% discount - pentru rezervari efectuate pana la 31.03.2021
Neachitarea rezervarilor din programul Înscrieri Timpurii la termenele stabilite duce la anularea acestora.
INSCRIERI TIMPURII-minim stay 5 nopti-FLEXIBIL
PRAGUL .1.
*Rezervările efectuate până la 31.12.2020 – vor fi achitate până la cel târziu 15.01.2021
•
Oferta ÎNSCRIERI TIMPURII va beneficia de discount-uri diferite, în functie de perioada sejurului, astfel:
•
-Perioada
18.06 - 14.09.2021
•
10% discount - pentru rezervari efectuate pana la 31.12.2020
Achita 20% din pachet si avansul este RAMBURSABIL pana pe data de 31.01.2021(dupa aceasta data avansul Nu mai este
rambursabil)intreaga suma se achita cu minim 60 zile inaintea datei de sosire si nu este rambursabila.
PRAGUL 2.
*Rezervările efectuate până la 31.03.2021 – vor fi achitate până la cel târziu 15.04.2021
•
Oferta ÎNSCRIERI TIMPURII va beneficia de discount-uri diferite, în functie de perioada sejurului, astfel:
•
-Perioada
18.06 -14.09.2021
•
5% discount - pentru rezervari efectuate pana la 31.03.2021
Achita 20%din pachet si avansul este RAMBURSABIL pana pe data de 30.04.2021(dupa aceasta data avansul Nu mai este
rambursabil),,intreaga suma se achita cu minim 60 zile inaintea datei de sosire si nu este rambursabila.
Neachitarea rezervarilor din programul Înscrieri Timpurii la termenele stabilite duce la anularea acestora.
Discountul pentru rezervarile din programul Inscrieri Timpurii nu se aplica apartamentelor ,camerelor single si nu se
cumuleaza cu alte oferte.
Micul dejun si prazul,suplimentele de vedere la mare si diferenta de conforrt nu beneficiaza de discount.
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Cap Aurora
Hotel: Mera Onix 4*

Oferta: Cazare All inclusive 2021
TARIFE 2021

PERIOADA
CAMERĂ
DUBLĂ
VEDERE
MARE ETAJ
1,2
NOPȚI

01.06 - 20.06
21.06 - 30.06
01.07 – 14.07
15.07 – 20.08
21.08 – 31.08
01.09 - 15.09

PESTE
3
NOPȚI

CAMERĂ DUBLĂ
VEDERE LA
STATIUNE/PARC
ARE ETAJ
1,2
NOPȚI

PESTE 3
NOPȚI

CAMERĂ
DUBLĂ
ORIENTARE
SPRE
MARE
PARTER
1,2
NOPȚI

PES
TE 3
NOPȚI

JUNIOR
SUITE
1,2
NOPȚI

PES
TE 3
NOPȚI

DUBLA
FAMILY

1,2
NOPȚI

APARTAM
ENT
JACUZZI
VEDERE
MARE

PES
TE 3
NOPȚI

1,2
NOPȚI

PES
TE 3
NOPȚI

APARTAM
ENT
JACUZZI
VEDERE
STATIUNE
1,2
NOPȚI

PEST
E3
NOPȚI

APARTAM
ENT
JACUZZI
VEDERE
MARE
ETAJUL 8
1,2
NOPȚI

PES
TE 3
NOPȚI

DUBLA KING
CU JACUZZI
ETAJUL 8
1,2
NOPȚI

PESTE
3
NOPȚI

659
772
899
1085
992

608
700
813
981
898

618
728
853
1039
947

556
656
768
935
852

639
750
876
1062
969

588
678
791
958
875

779
947
1137
1415
1275

702
852
1024
1273
1148

779
947
1137
1415
1275

702
852
1024
1273
1148

921
1119
1343
1661
1502

829
1009
1209
1514
1354

889
1087
1309
1627
1468

798
977
1174
1479
1320

1013
1231
1477
1828
1652

912
1110
1329
1664
1490

821
957
1112
1335
1223

739
861
1001
1200
1101

691

637

647

583

669

615

816

735

816

735

966

869

933

836

1063

956

860

774

Tarifele prezentate sunt pentru 2 adulți. Tariful pentru o cameră dublă rezervată în regim single va reprezenta 80% din tariful unei camere duble.
Tariful suplimentar de masă pentru oaspeții adiționali este:
- 0 lei/zi pentru un copil de 0 - 2,99 ani; La cerere, se poate oferi pătuț bebe tip țarc, în limita disponibilității;
Check- in începând de la 16:00
- 68 lei/zi pentru un copil de 3 - 6.99 ani;
Check-out până la 12:00
- 94 lei/zi pentru un copil de 7 - 11.99 ani;
-187 lei/zi pentru un copil peste 12 ani;
Tariful suplimentar pentru cazare: oferim la cerere în limita disponibilității, pat suplimentar contra cost, la tariful de 77 de lei/noapte. Într-o cameră dublă se poate adauga maxim un pat
suplimentar sau un patuț pentru bebe. Mera Onix Cap Aurora va functiona in perioada 01.06.2021-15.09.2021.
Oferta „Înscrieri timpurii” se desfașoară în perioada 08.01.2021 – 31.03.2021, după cum urmeaza:
-până la data de 31 Ianuarie 2021 pentru a beneficia de reducerea de 16% pentru extrasezon, respectiv 8% pentru sezon ;
- până la data de 28 Februarie 2021 pentru a beneficia de reducerea de 12% pentru extrasezon, respectiv 6% pentru sezon ;
- până la data de 31 Martie 2021 pentru a beneficia de reducerea de 8% pentru extrasezon, respectiv 4% pentru sezon ;
Se considera extrasezon perioada 01.06.2021 – 30.06.2021 si 01.09.2021 – 15.09.2021. Se va considera perioada de sezon 01.07.2021 – 31.08.2021.
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Oferta “Inscrieri Timpurii” este valabila pentru un sejur de minim 5 nopti si nu se aplica pentru camerele in regim single.
ATENTIE: reducerea aferenta programului “Inscrieri Timpurii” nu se va aplica suplimentelor, aceasta fiind valabila numai pentru valoarea spatiului de cazare calculata pentru 2
adulti, conform tarifelor din tabel. Oferta este valabila pentru un sejur de minim 5 nopti.
Plata corespunzătoare înscrierilor timpurii se efectueaza in termen de 5 zile de la data finalizarii pragului de Inscrieri Timpurii si este nerambursabilă.
Servicii incluse (all inclusive):
Piscine pentru adulți; Umbrele și sezlonguri la plajă/piscine în limita locurilor disponibile (alocarea sezlongurilor se face în ordinea sosirii la piscină/plajă); Parcare în limita locurilor
disponibile; Loc de joacă exterior/interior pentru copii, Piscină pentru copii incalzita;Mini Aquapark pentru copii; Piscina cu tobogane acvatice – 3 canale, Jocuri și concursuri adulți și copii
(piscine, terasă); Animatori; Muzică live; Program artistic; Tenis de masă, Rummy, Table, Sah, Biliard; Internet WIFI; Pat bebe tip țarc la cerere, în limita disponibilității; Beach Bar All
inclusive;
Servicii opționale (contra cost):
Minibar in camera
Servicii de masă all inclusive (în regim bufet, oferite la restaurant):
- micul dejun se servește zilnic între orele 7.00-09:30
- prânzul se servește zilnic între orele 12:30 -14:30;
- gustarea se servește zilnic între orele 10:30 – 12:00; 16:00 – 18:30
- cina se servește zilnic între orele 19:00-21:00
- apă plată, apă minerală, cafea și băuturi răcoritoare oferite la restaurant și pe terasă între orele 7:00-22:00. Băuturile menționate nu sunt îmbuteliate.
- vinul casei și bere draft oferite la restaurant și pe terasă între orele 11:00-22:00;
- lichior, vermut, vodcă, coniac, oferite la restaurant în timpul mesei de prânz (12:30 – 14.30) și cină (19:00 – 21:00);
IMPORTANT: Serviciile din ziua sosirii încep cu prânzul, moment în care veți primi brățara care vă oferă acces la facilitățile resortului menționate în pachetul all inclusive. Check-out-ul se
realizează cel târziu la ora 12:00 și presupune predarea cardurilor de acces și a brățarilor. După această oră nu va mai fi permis accesul la facilitățile resortului.

Piscina Infinity iti ofera o perpectiva unica, dincolo de limite. Piscina cu margini infinite poate fi considerata o adevarata… mare personala, iluzia optica fiind una incredibila! Aceasta are o
suprafata de 600 mp si un design modern. Resortul dispune și de o piscina creata special pentru toboganul acvatic cu 3 canale.
Copiii se pot distra intr-o piscina cu apa incalzita, special conceputa pentru ei, cu o adancime maxima de 50 cm.
La piscine se desfasoara pe parcursul zilei diverse programe: aqua gym, concursuri, spectacole si alte surprize. Plaja Mera Onix se afla la doar 30 m de resort, dispunând de beach bar in regim
all inclusive.

Iași, B-dul Tutora nr 2, Sc.B, Parter Romania, 700160
Tel: 0756216216, 0758800500, 0752562562
Fix: 0040/232216216
E-mail :office@sinditour.ro
Web: www.sinditour.ro

CONSTANTA
LONDON HOTEL 3*
Tarife cazare (fără mic dejun)
Lei/cameră/noapte

CAMERA DUBLA
MATRIMONIALA
/ TWIN

CAMERA DUBLA
CU PAT
SUPPLIMENTAR

CAMERA DUBLA
DE LUX

11.01-29.04.
30.04 - 03.05.

186
253

279
378

341
459

04.05 – 17.06

200

300

362

18.06 – 21.06
22.06 – 15.07
16.07 - 19.08
20.08 - 09.09
10.09 - 21.12

253
293
372
333
200

378
439
559
498
300

459
528
626
557
362

PERIOADA

Micul dejun in valoare de 25 lei/pers./zi nu este inclus in tarif, se comanda la cazare.
 Tarifele pentru camera dubla includ servicii pentru 2 persoane adulte.
 Tarifele pentru apartament includ servicii de cazare pentru 2 persoane adulte si 2
copii cu varsta de pana la 14 ani neimpliniti, sau 3 adulti.
 Copiii cu varsta de pana la 5 ani neimpliniti beneficiaza de gratuitate.
 Pentru copiii cu varsta intre 5 – 14 ani neimpliniti se achita 44 lei/ noapte, fara pat
suplimentar.
 Costul unui pat suplimentar este de 50% din valoarea unui loc de cazare.
LONDON HOTEL***, situat in imediata vecinatate a City Mall si a Delfinariului, deschis tot timpul
anului, este o unitate de cazare intima, placuta si foarte primitoare. Hotelul are 17 camere duble
matrimoniale si twin precum si o camera dubla de lux. Locatia pune la dispozitia oaspetilor parcare
proprie monitorizata video, in fata hotelului. Gradina interioara cu terasa special amenajata, ofera
posibilitate de relaxare

Check- in începând de la 18:00
Check-out până la 12:00

Iași, B-dul Tutora nr 2, Sc.B, Parter, Iasi, Romania, 700160
Tel: 0756216216, 0758800500, 0752562562
Fix: 0040/232216216
E-mail: office@sinditour.ro
Web: www.sinditour.ro

Costinești
Hostel Perla 3*
TIP CAMERA

CAMERA TRIPLA

TARIFE SEZON ESTIVAL 2021
Cazare cu mic dejun – minim 5 nopți
PERIOADA

PRET
Lei/cameră/noapte

18.06-25.06

209

26.06-15.07

220

16.07-22.08

330

23.08-31.08

275

01.09-07.09

209

08.09-15.09

187

Tarifele includ cazare si mic dejun (meniu fix), pentru 3 persoane in camera tripla, pentru sejururi de minim 5
nopti.
Oferte Speciale!
-Rusalii - perioada 18.06-21.06 - 220 lei/camera/noapte, pentru 3 adulti cu mic dejun inclus, pentrusejururi
de minim 2 nopti.
- Inscrieri timpurii 31.12 - discount 10% din tarifele de mai sus, pentru plata integrala a rezervarii panala
31.12.2020. Rezervarile efectuate cu aceasta oferta nu pot fi modificate sau anulate, decat cu pierderea integrala a
sumelor achitate in avans.
- Inscrieri timpurii flexibil 31.03 - discount 5% din tarifele de mai sus, pentru plata unui avans de20% pana la
31.03 , si a diferentei cu pana la 60 de zile inainte de check-in. Incepand cu 01.04, avansul devine nerambursabil.
Servicii de masa - mic dejun (meniu fix) - 25 lei/persoana/zi
- pranz - fisa cont 40 lei/persoana/zi
- cina - fisa cont 35 lei/persoana/zi.
Facilitati copii si capacitate cazare in camere:
-2 adulti / 2 adulti + 1 copil 0-3.99 ani - Camera tripla in regim de dubla - se scade contravaloarea unui mic
dejun/zi - 25 lei.
- 2 adulti + 1 copil >4 ani / 3 adulti / 3 adulti + 1 copil 0-3.99 ani - Camera tripla
- 2 adulti + 2 copii - primul copil beneficiaza de cazare si mic dejun gratuit, iar al 2 -lea copil 0-3.99 ani
beneficiaza de cazare si mic dejun gratuit. Daca al 2-lea copil are varsta de 4-11.99 ani, achita 15 lei/zipentru mic
dejun. Daca are varsta peste 12 ani, achita 25 lei/zi pentru mic dejun;
- 3 adulti + 1 copil 4-11.99 ani - copilul achita 15 lei/zi pentru micul dejun.

Iași, B-dul Tutora nr 2, Sc.B, Parter Romania, 700160
Tel: 0756216216, 0758800500, 0752562562
Fix: 0040/232216216
E-mail :office@sinditour.ro
Web: www.sinditour.ro

Costinesti
Hotel: Forum 3*1
PERIOADA
TIP CAMERA
PRET
CAMERA
Luni-Joi
PRET
CAMERA
VineriDuminica
TIP
CAMERA

PRET
APARTAM
ENT
VineriDuminica






14.0620.06
DUBLA

21.06-27.06

135

150
APARTAMENT

PRET
APARTAM
ENT
Luni-Joi



31.0513.06
DUBLA

12.07-18.07

19.07-15.08

16.08-29.08

30.08-14.09

DUBLA

28.0611.07
DUBLA

DUBLA

DUBLA

DUBLA

DUBLA

170

175

210

240

280

240

155

185

190

220

255

295

255

170

APARTAMENT

APARTAMENT

APARTAMENT

APARTAMENT

APARTAMENT

APARTAMENT

225

290

310

335

380

460

360

280

260

320

340

370

430

495

390

310

* Preturile NU includ servicii de masa. Rezervările se achită întegral în maxim 72 de ore de la confirmarea comenzii.
Gratuitățile și reducerile în unitatea de cazare se vor acorda astfel:
Orice copil cu varsta cuprinsa intre 0-11.99 beneficiaza de cazare gratuita fara pat suplimentar, pentru o camera dubla/twin cu
doi adulti platitori.
Doi adulți și un copil cu vârsta cuprinsa intre 12 si 15.99 ani ani vor fi cazați în cameră dublă/twin iar pentru copil se va achita
pat suplimentar in valoare de 77 lei/zi.
Pentru doi adulți și doi copii, primul copil va primi gratuitate la cazare și al doilea va achita pat suplimentar in valoare de 77
lei/zi.
Numarul maxim de persoane admise in camerele duble/twin este de 2 adulti+2 copii cu varstele cuprinse intre 0-11.99 ani SAU
2 adulti+1 copil cu varsta cuprinsa intre 12-15.99 ani SAU 3 adulti.
Numarul maxim de persoane admise in apartamente este de 2 adulti+2 copii cu varstele cuprinse intre 0-15.99 ani SAU 3 adulti
+ 1 copil cu varsta cuprinsa intre 0-15.99 ani SAU 4 adulti.

Paturi suplimentare:
 Pentru cazarea in camera dubla/twin a 3 adulti se va achita in mod obligatoriu pat suplimentar in valoare de 77 lei/zi.
 Numarul maxim de paturi suplimentare care pot fi introduse in camerele duble/twin este 1 (unul)
 In apartamente nu se poate introduce pat suplimentar pentru ca in acestea exista deja o canapea extensibila.
 OBLIGATORIU! Clienții se vor prezenta la recepție cu certificatele de naștere ale copiilor.
 Orice persoana de peste 16 ani este considerata adulta
Accesul animalelor de companie de talie mica va fi permis numai pe baza certificatului veterinar de sănătatea, prezentat la recepția
hotelului, taxa este de 60 lei/zi / animal de companie. Aceasta taxa va fi achitata direct de către Clienți la recepția hotelului la checkin.
INSCRIERI TIMPURII
Pentru inscrierile facute pana la data de 31.03.2021 se acorda un discount de 10% din tarifele de baza, fara masa, pentru sejururi
de cel putin 5 nopti. Serviciile astfel valorificate vor fi achitate integral pana la data de 31.03.2021.
Pachetele vandute cu oferta speciala „Inscrieri Timpurii” nu se pot anula decat cu pierderea integrala a sumelor achitate in avans.
Se accepta modificarea de nume a turistilor inscrisi, fara insa a se produce schimbari asupra pachetului de servicii achzitionat
initial.

1

APARTAMENT

Se acceptă animale de companie 60 lei/zi / animal de companie

B-dul Tutora nr 2, Sc.B, Parter Romania, 700160
Tel: 0756.216.216, 0758.800.500, 0752.562.562
Fix: 0232.216.216
E-mail :office@sinditour.ro
Web: www.sinditour.ro

Costinești
Hotel Impact G 3*
Tarif lei/noapte/persoană – minim 5 nopți
PERIOADA
Lei/persoană/noapte
01.05-30.05
31.05-17.06
18.06-29.06
30.06-17.07
18.07-24.08
25.08-31.08
01.09-15.09

CAZARE
83
88
94
116
149
108
83

Înscrieri timpurii -10% până la 30.04.2021
Serviciile de masă se servesc pe bază de bonuri valorice la restaurantul Regal:
-Mic Dejun 30 lei/pers.
Check- in începând de la 18:00
-Prânz 40 lei/pers.
-Cină 30 lei/pers.

Check-out până la 12:00

Facilități hotel:
 -camerele dispun de baie proprie, tv, frigider, aer conditionat si balcon
 -100 m distața față de plajă
 -73 de camera duble
- restaurant, terasa
- seif si magazine la receptie, fax
- internet wireless, internet prin cablu
- parcare
*Nu se acceptă animale de companie

Facilități copii:
-2 adulti + 1 copil 0-9.99 ani - beneficiaza de cazare gratuita, fara pat suplimentar.
- 2 adulti + 2 copii 0-9.99 ani - primul copil beneficiaza de cazare gratuita, fara pat suplimentar, iar al 2-lea
copil achita 50% din valoarea unui loc de cazare si beneficiaza de pat suplimentar.
- 2 adulti + 1 copil >10 ani - copilul achita 50% din valoarea unui loc de cazare, si beneficiaza de pat
suplimentar.
- 2 adulti + 2 copii (primul 0-9.99 ani si al 2-lea >10 ani) - primul copil beneficiaza de cazare gratuita fara
pat suplimentar, iar al 2-lea copil achita 50% din valoarea unui loc de cazare si beneficiaza de pat suplimentar;

Iași, B-dul Tutora nr 2, Sc.B, Parter Romania, 700160
Tel: 0756216216, 0758800500, 0752562562
Fix: 0040/232216216
E-mail :office@sinditour.ro
Web: www.sinditour.ro

Costinești
Pensiunea Trident 4*
Tarif de cazare pentru
Cam. dubla cu pat matrimonial
PERIOADA
ANUL 2021
Maxim 3 persoane (2 adulti + 1
copil fara pat suplimentar
extensibil)

Tarif de cazare pentru o
Cam. dubla cu pat matrimonial,
vedere la mare

Tarif de cazare Camera cu pat
matrimonial si 1 pat
supraetajat de 2 locuri

Tarif de cazare
Apartam JUNIOR de
Luxe
vedere la mare

Maxim 3 persoane (2 adulti+1
copil – fara pat suplimentar
extensibil)

TOTAL : 4 locuri

TOTAL : 4 locuri

Tarif de cazare
Apartam SENIOR
de Luxe
vedere la mare
TOTAL : 6 locuri

01.06 - 14.06

150 lei/noapte

170 lei/noapte

180 lei/noapte

200 lei/noapte

250 lei/noapte

15.06 - 30.06

170 lei/noapte

200 lei/noapte

250 lei/noapte

300 lei/noapte

400 lei/noapte

01.07 - 11.07

200 lei/noapte

250 lei/noapte

280 lei/noapte

400 lei/noapte

500 lei/noapte

12.07-31.08

320 lei/noapte

370 lei/noapte

400 lei/noapte

500 lei/noapte

600 lei/noapte

01.09 - 15.09

200 lei/noapte

250 lei/noapte

270 lei/noapte

330 lei/noapte

440 lei/noapte

Tarifele de inchiriere doar pentru zilele din week – end-uri sunt cu pana la 30 % mai scumpe fata de tarifele standard.
In camerele duble se admit maxim 2 adulti si 1 copil iar cazarea se face dupa urmatoarea calculatie: Tariful pentru pat suplimentar este de 60 lei/zi .
Tarifele de cazare pentru copii : 1 copil cu varsta pana la 14 ani , beneficiaza de gratuitate la cazare in camera dubla (dar fara pat suplimentar) cazat impreuna cu ceilalti doi insotitori . 2 adulti si 2 copii se vor caza
in camerele cu 4 locuri – 1 pat matrimonial si 1 pat supraetajat de 2 locuri . In cazul in care nu sunt disponibile camere cu 4 locuri , pentru cel de-al doilea copil cu varsta pana la 14 ani ( indiferent de varsta ) se va
caza in camerele duble cu pat matrimonial in pat suplimentar cu tariful suplimentar de 60 lei/zi. Copii avand varsta de – peste 14 ani , se cazeaza impreuna cu insotitorii si achita suplimentar 60 de lei/zi- (cu pat
suplimentar inclus). Pentru copii se va prezenta la receptia pensiunii copia certificatului de nastere.
Tarife servicii de masa : Mic dejun – 25 le/pers . Dejun – 40 lei/pers , Cina – 40 lei/pers Serviciile de masa contractate de noi se evidentiaza la receptie, in sistemul “FISA DE CONT” .
NU SE ADMIT ANIMALE DE COMPANIE IN PENSIUNE



Iași, B-dul Tutora nr 2, Sc.B, Parter Romania, 700160
Tel: 0756216216, 0758800500, 0752562562
Fix: 0040/232216216
E-mail :office@sinditour.ro
Web: www.sinditour.ro

Costinești
Vila: Patricia
Tarife cazare (fără masă)
11.06 - 24.06 – 120 lei/camera dubla • 150 lei/camera tripla
25.06 - 08.07 – 160 lei/camera dubla • 195 lei/camera tripla
09.07 - 15.07 – 195 lei/camera dubla • 242 lei/camera tripla
16.07 - 22.07 – 205 lei/camera dubla • 253 lei/camera tripla
23.07 - 21.08 – 253 lei/camera dubla • 319 lei/camera tripla
22.08 - 31.08 – 170 lei/camera dubla • 210 lei/camera tripla
01.09 - 12.09 – 130 lei/camera dubla • 160 lei/camera tripla
Alte specificatii
Ora check-in: 18:00 | Ora check-out: 12:00

Situată în Costinești, la 250 de metri de plaja Costinești, Vila Patricia oferă cazare cu diverse facilități, printre
care un lounge comun, o grădină și facilități de grătar. Facilitățile includ recepție cu program nonstop,
bucătărie comună și acces gratuit la internet WiFi în toate zonele proprietății. Pensiunea oferă camere de
familie.
Camerele pensiunii includ aer condiționat, zonă de relaxare, TV cu ecran plat cu canale prin cablu, o
bucătărie, zonă de luat masa şi baie privată cu duș şi articole de toaletă gratuite. Fiecare cameră are birou.
Vila Patricia oferă un loc de joacă pentru copii.

Iași, B-dul Tutora nr 2, Sc.B, Parter Romania, 700160
Tel: 0756216216, 0758800500, 0752562562
Fix: 0040/232216216
E-mail :office@sinditour.ro
Web: www.sinditour.ro

Schitu, Costinești
Vila: Timona 3* - camera de închiriat
Tarife cazare (fără masă)
18.06 - 30.06 – 150 lei/camera dubla
01.07 - 08.07 – 180 lei/camera dubla
09.07 - 22.07 – 220 lei/camera dubla
23.07 - 22.08 – 280 lei/camera dubla
23.08 - 31.08 – 180 lei/camera dubla
01.09 - 30.09 – 140 lei/camera dubla
Facilități copii:
 Copiii până la 6 ani au gratuitate;
 Copiii 7-14 ani achită 25% cu acordare de pat suplimentar;
 Copiii peste 14 ani și adulții achită suplimentar 50% cu acordare de pat suplimentar;
Alte specificatii
Ora check-in: 14:00 | Ora check-out: 10:00

Situată în Costinești, la 1,1 km de plaja Costinești, Timona- camere de închiriat are un lounge comun, grădină
cu facilități de grătar și parcare privată gratuită. Facilitățile proprietății includ WiFi gratuit în toate zonele
sale, o recepție deschisă nonstop și o bucătărie comună. Pensiunea oferă camere de familie.
Camerele pensiunii au balcon cu vedere la grădină. Unitățile de cazare de la Timona- camere de închiriat au
dulap, TV cu ecran plat și baie privată.
Oaspeții au la dispoziție o terasă la soare.
Parcul de distracții Costinești se află la 600 de metri de Timona- camere de închiriat, iar Obeliscul Costinești
este la 1,7 km. Cel mai apropiat aeroport este Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu, situat la 47 km
de pensiune.

Costinești
Vox Maris Grand Resort 4*

artamente , piscine pentru adulți , sală de biliard , 4 piste de bowling , tenis de masă , sală de fitness , 9 Sali de conferințe din car

rioada 2020

Tarife /noapte/sejur minim 4 nopţi

Servicii Masă
18.06 – 08.07
09.07 – 22.07
23.07 – 21.08
22.08 – 05.09

Mic Dejun
Mic Dejun şi Fişă Cont 60 lei
Mic Dejun şi Fişă Cont 120 lei
Mic Dejun şi Fişă Cont 60 lei

Camera Dubla
2 persoane
308
429
583
429

Camera Tripla
3 persoane
446
567
721
567

Apt 2 camere
(3 persoane)
583
704
858
704

ate în RON şi includ TVA şi taxa de stațiune .
or putea fi folosite si de copiii cu varsta peste 10 ani insotiti de adulti. Copii pana in 10 ani vor folosi exclusiv piscina pentru copii.
servit in camera : 45 lei/persoana
ip continental si se ofera gratuit.
it : acces piscina, sală de fitness, tenis de masa, biliard, șezlonguri la piscină, parcare,doar in limita locurilor disponibile.Internet wireless.
a 18:00 şi se termină la ora 12:00 în ziua plecării.
la facilitățile acestuia se face pe bază de brățară.
şa cont) vor putea fi consumate atât la Restaurantul VOX cȃt şi la barul din incinta restaurantului. Nu se impune restricție de sumă consuma

(neîmpliniți) Gratuitate în cameră cu doi adulți plătitori folosind același pat (în baza certificatului de naștere), pentru al doilea copil se ach
dacă nu se solicită pat suplimentar dacă se doreşte pat suplimentar se va alege varianta de „Camera Triplă”, în ambele variante beneficiază
ru pachet cu mic dejun.
a la fel ca un al treilea adult în cameră şi anume - 138 lei/zi (in aceasta fiind inclusa cazare si micul dejun,fisa cont se achizitioneaza separat

20% din pachetele afişate pentru rezervarile achitate pȃnă la 28.02.2021
15% din pachetele afişate pentru rezervarile achitate pȃnă la 31.03.2021
10% din pachetele afişate pentru rezervarile achitate pȃnă la 30.04.2021
acordă doar la cazare şi cazare cu mic dejun.

e cu Oferta " Early Booking " nu pot fi modificate sau anulate decât cu pierderea integrală a sumelor achitate în avans.

Perioada 2020

Tarife/noapte
Servicii Masă

Tarife /noapte

18.06 – 08.07
09.07 – 22.07
23.07 – 21.08
22.08 – 05.09

Mic Dejun
Mic Dejun şi Fişă Cont 60 lei
Mic Dejun şi Fişă Cont 120 lei
Mic Dejun şi Fişă Cont 60 lei

Camera
Dubla 2
persoane
385
506
638
506

Camera
Tripla
3 persoane
523
644
776
644

Apt 2
camere
(3 persoane)
660
704
913
781

ostinesti este unul dintre cele mai apreciate locuri de cazare de pe litoralul romanesc, datorita amplasarii in centrul statiunii si la mica distanta fata de plaja, a serviciilor de
ruit pe o suprafata de 7 hectare si este format din mai multe vile, restaurante, terase, 3 piscine pentru copii si adulti, sala de bowling, teren de tenis, loc de joaca pentru cop
vast spatiu verde amenajat cu gazon, arbori, arbusti ornamentali, palmieri si flori. In interiorul complexului accesul este permis doar turistilor cazati aici, ceea ce asigura int

il, in culori calde si odihnitoare si sunt dotate cu aer conditionat, balcon cu vedere spre gradina, televizor, minibar si telefon. Masa se poate servi in Restaurant Vox Maris s
e amenajata o piscina cu apa mica si un loc de joaca.

Iași, B-dul Tutora nr 2, Sc.B, Parter, Iasi, Romania, 700160
Tel: 0756216216, 0758800500, 0752562562
Fix: 0040/232216216
E-mail: office@sinditour.ro
Web: www.sinditour.ro

OFERTA PENTRU TINERETIN STATIUNEA TINERETULUI Achiti dubla si
primesti tripla!Upgrade gratuitla camera tripla pentru3 persoane!A treia persoanaare
gratuitate in camera tripla!
 18.06-08.07.2021 - 1450 lei/sejur5 nopti3 persoane
 09.07-22.07.2021 - 1950 lei/sejur5 nopti3 persoane
 23.07-21.08.2021 - 2250 lei/sejur5 nopti3 persoane
 22.08-05.09.2021 - 1950 lei/sejur5 nopti3 persoane*Oferta este valabila doar pentru persoanele cu varsta
cuprinsa intre18 si 35 ani* Rezervarea si cazarea se fac doar in baza C.I. *Rezervarea este nerambursabila si se
achita integral in avans. *Oferta este valabila in limita locurilordisponibile

 PACHETUL INCLUDE
 5 nopti cazare pentru 3 persoane in Camera TriplaMic dejun inclus Acces gratuit la piscina, sezlong, tenis de
masa, biliard, salade fitness, parcare si internet.
 18.06

Oferta cazare Rusalii pentru 2 (doua) persoane
1 NOAPTE

2 NOPTI

3 NOPTI

350 ron
2 persoane

550 ron
2 persoane

750 ron
2 persoane

Iași, B-dul Tutora nr 2, Sc.B, Parter, Iasi, Romania, 700160
Tel: 0756216216, 0758800500, 0752562562
Fix: 0040/232216216
E-mail: office@sinditour.ro
Web: www.sinditour.ro
tarifele sunt pentru 2 (doua) persoane. Cazare in Camera Dubla Standard
* Gratuitate 1 copil pana la 2 ani (cazare si MD) fara pat suplimentar
* Pentru al doilea copil pana la 7 ani se achita 70 ron/zi
* Pentru copii intre 7-12 ani se achita 100 ron/zi (inclus pat suplimentar) in functie de tipul de
camera rezervat.
Rezervarile sunt nerambursabile si se achita interal in avans. Early booking 10% pentru
rezervare si plata pana la 20.05

Iași, B-dul Tutora nr 2, Sc.B, Parter Romania, 700160
Tel: 0756216216, 0758800500, 0752562562
Fix: 0040/232216216
E-mail :office@sinditour.ro
Web: www.sinditour.ro

Eforie Nord
Hotel: Belona 3*
Tarife sejururi minim 5 nopți
TARIF CAZARE CU MIC DEJUN (LEI ZI/CAMERA - 2 PERSOANE)
Hotel ***

Tip camera dubla

BELONA

Camera dubla sau twin

Nr
Camere

01.0630.06.2021

330

01.0715.07.2021

393

16.0731.08.2021

462

TARIF CAZARE CU MIC DEJUN APARTAMENT; (LEI/ZI/ - 2 PERSOANE)
Hotel *** Tip apartament
Numar
01.0601.0716.0730.06.2021
15.07.2021
31.08.2021
BELONA Apartament fara vedere
550
la mare si fara balcon
(pat matrimonial si canapea
extensibila)

605

715

01.0915.09.2021

363

01.0915.09.2021

605

TARIF MASA PRANZ/CINA (LEI /ZI/PERSOANA)- BONURI VALORICE - MASA a la carte
MASA
RESTAURANT (bonuri valorice)
50/60/120
50/60/120
50/60/120
50/60/120
prinz/cinaBELONA
lei/zi/persoana




Tarifele includ TVA, micul dejun (in valoare de 40 lei/zi/persoana-bufet suedez).
Este obligatorie valorificarea cu minim Masa( pranz sau cina) - de 60 lei/zi/persoana.
Localizare: Hotelul este situat la 20 metri de plaja si de centrul statiunii Eforie Nord.
Informatii hotel: Hotelul are 4 etaje, lift modern , restaurant principal , autoservire , bar, parcare ; terasa,
centrala termica proprie, scari de acces, coridoare, telefon, rampa pentru persoanele cu handicap.
Servicii cazare: Hotelul are un numar de 63 camere ,din care:
-Camere Duble: - din care 9 camere cu pat matrimonial ;23 camere cu pat dublu si 25 camere cu doua
paturi, baie cu cada, si vedere partial la mare ;
-Apartamente: 6- apartamentul este compus din living cu canapea extensibila si dormitor cu pat
matrimonial, baie cu cada fara balcon si fara vedere la mare.

DOTARI Camere : renovate, minibar, LCD frigider, internet wireless, aer conditionat, balcon; baie cu
cada in camere, uscator de par, telefon, mocheta, geam termopan si permit instalarea patului suplimentar.
Toate camerele sunt dotate cu sistem de acces pe baza de carduri magnetice.
Tariful de cazare pentru camera single este 85% din tariful unei camere duble zi/camera.
Camerele single se pot valorifica numai pentru perioadele: :mai; iunie si septembrie, cu acceptul
prestatorului
 Tarifele sunt valabile numai pentru turism organizat , cu obligativitatea vanzarii intregului pachet
de servicii(CAZARE SI MASA ) , pentru sejur de minium 5 zile.

Iași, B-dul Tutora nr 2, Sc.B, Parter Romania, 700160
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Toate mesele se vor servi in sistem fisa cont (bonuri valorice) " A LA CARTE"- in restaurantul
BELONA- avand o vedere spectaculoasa spre mare, cu o capacitate de 100 de locuri.
Restaurantul va sta la dispozitie cu un meniu variat din bucataria traditionala si internationala care
vor satisface orice preferinta gastronomica: supe, ciorbe, gustari, salate speciale, garnituri, bucate la
gratar, peste ,etc.
Nu ezitam sa ne indulcim oaspetii cu diferite deserturi : prajituri, tortul casei, etc.
Bauturile alcoolice/ non-alcoolice se servesc in restaurant in timpul meselor: bauturi alcoolice (bere ,
selectie de vinuri, bauturi traditionale romanesti ), bauturi racoritoare (sucuri – acidulate si neacidulate),
cafea, ceai, apa plata, apa minerala .
Micul dejun se serveste intre orele 7:30 - 10:30
Pranzul va fi servit intre orele
12:30 - 15:00
Cina se serveste intre orele
19:00 - 21:30
In afara de restaurantului BELONA, complexul dispune si de o linie de autoservire –unde turistii pot servi
masa , in orice interval orar al zilei.
PRODUSELE OFERITE LA MIC DEJUN, PRANZ SI CINA SE VOR CONSUMA- DOAR IN
INCINTA RESTAURANTULUI PE PARCURSUL DESFASURARII MESEI.
In lunile mai, iunie si septembrie - Parcarea este gratuita in limita locurilor disponibile.
Facilitati :
- Acces gratuit wi-fi in spatiile publice (receptie, restaurant, bar);
- Sah, table, remi.
MICUL DEJUN SE VA SERVI IN SISTEM BUFET, IAR PRANZUL SI CINA IN SISTEM FISA CONT
"A LA CARTE"
VALOAREA MESEI CUPRINSA IN CATALOG PENTRU ESTE:
Pranz sau Cina = 60.00 Lei/ zi/ persoana.
FACILITATI PENTRU SEZONUL ESTIVAL IUNIE-SEPTEMBRIE 2021 :
FACILITATI COPII :
De la 0-12 ani beneficiaza de gratuitate la cazare fara pat suplimentar pentru o camera cu doi adulti platitori
Patul suplimentar este de 50% din valoarea unui loc de cazare
De la 0 - 4,99 ani micul dejun este gratuit
De la 5 - 6.99 ani se achita micul dejun in valoare de 30 lei/zi/copil
Peste 7 ani impliniti – achita micul dejun integral in valoare de 40 lei/zi/copil
Cazarea cu pat suplimentar se face pana la varsta de 15.99 ani
In apartament a treia persoana cu varsta peste 11,9 ani achita 50% dintr-un loc de cazare si achita micul
dejun integral in valoare de 40 lei/zi/copil
Pentru adulti nu se pot oferi paturi suplimentare .
Serviciile suplimentare nu sunt incluse in tariful de Cazare.
Spaţiul maxim de paturi suplimentare într-o cameră este 1 (unu).
Suplimentele nu vor fi calculate automat în preţul total, ele se vor plăti separat, la hotel, în momentul
solicitării.
Nu este permis accesul cu animale de companie.

Iași, B-dul Tutora nr 2, Sc.B, Parter Romania, 700160
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OFERTE SPECIALE SEZON 2021–„Inscrieri Timpurii” HOTEL BELONA
- 10% DISCOUNT din valoarea pachetului cazare cu mic dejun - lei/zi/persoana , rezervate pana la
data de 31.03.2021,conform perioadelor tarifare (01.06-30.06.2021/01.09-15.09.2021 ).
Oferta este valabila pentru sejururi de minim 5 nopti.
Pentru a beneficia de reducere oferta trebuie incasata integral in termen de cinci zile- pana
05.04.2021 la expirarea ofertei. Beneficiarul va achita integral prestatorului contravaloarea ofertei
pana la 01.05.2021.
Sejururile contractate prin acest program sunt nerambursabile, in cazul in care beneficiarul de servicii
renunta la acestea, penalizarea este de 100%.
Nu se cumuleaza cu alte oferte!
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Eforie Nord
Apartamente Rezident
Apartamente 1 dormitor si living - vedere la statiune. Capacitate maxima: 4 persoane. Numar apartamente: 3

Plata rambursabila pana la 14 zile

Plata Nerambursabila

CAZARE IN APARTAMENT ( 1 dormitor + 1 baie+ resort view)

CAZARE IN APARTAMENT ( 1 dormitor + 1 baie+ resort view)

TARIF LEI / AP / NOAPTE

TARIF LEI / AP / NOAPTE

Perioada

‐

LUNIJOI

VINERIDUMINICA

Perioada

LUNIJOI

VINERI-DUMINICA

29.04 - 13.05.2021

248

285

29.04 - 13.05.2021

223

256

14.05 - 17.06.2021

347

398

14.05 - 17.06.2021

312

359

18.06 - 01.07.2021

495

570

18.06 - 01.07.2021

446

513

02.07 – 15.07.2021

594

683

02.07 – 15.07.2021

535

615

16.07 - 15.08.2021

743

854

16.07 - 15.08.2021

669

769

16.08 - 29.08.2021

545

626

16.08 - 29.08.2021

491

563

30.08 - 12.09.2021

347

398

30.08 - 12.09.2021

312

359

13.09 - 03.10.2021

248

285

13.09 - 03.10.2021

223

256
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Apartamente 1 dormitor si living - vedere la mare. Capacitate maxima: 4 persoane. Numar apartamente: 7
Plata rambursabila pana la 14 zile

Plata Nerambursabila

CAZARE IN APARTAMENT ( 1 dormitor + 1 baie+ sea view)

CAZARE IN APARTAMENT ( 1 dormitor + 1 baie+ sea view)

TARIF LEI / AP / NOAPTE

TARIF LEI / AP / NOAPTE

Perioada

LUNIJOI

VINERIDUMINICA

Perioada

LUNIJOI

VINERI-DUMINICA

29.04 - 13.05.2021

347

398

29.04 - 13.05.2021

312

359

14.05 - 17.06.2021

465

535

14.05 - 17.06.2021

419

482

18.06 - 01.07.2021

594

683

18.06 - 01.07.2021

535

615

02.07 – 15.07.2021

713

820

02.07 – 15.07.2021

641

738

16.07 - 15.08.2021

891

1025

16.07 - 15.08.2021

802

922

16.08 - 29.08.2021

644

740

16.08 - 29.08.2021

580

666

30.08 - 12.09.2021

495

570

30.08 - 12.09.2021

446

513

13.09 - 03.10.2021

347

398

13.09 - 03.10.2021

312

359

Apartament 2 dormitoare si living. Capacitate maxima: 6 persoane. Numar apartamente: 1
Plata rambursabila pana la 14 zile

Plata Nerambursabila

CAZARE IN APARTAMENT ( 2 dormitoare + 2 bai+ sea view)

CAZARE IN APARTAMENT ( 2 dormitoare + 2 bai+ sea view)

TARIF LEI / AP / NOAPTE

TARIF LEI / AP / NOAPTE

Perioada

LUNIJOI

VINERIDUMINICA

Perioada

LUNIJOI

VINERI-DUMINICA
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29.04 - 13.05.2021

495

570

29.04 - 13.05.2021

446

513

14.05 - 17.06.2021

693

798

14.05 - 17.06.2021

624

717

18.06 - 01.07.2021

891

1025

18.06 - 01.07.2021

802

922

02.07 – 15.07.2021

1069

1230

02.07 – 15.07.2021

963

1107

16.07 - 15.08.2021

1337

1537

16.07 - 15.08.2021

1203

1384

16.08 - 29.08.2021

960

1104

16.08 - 29.08.2021

865

994

30.08 - 12.09.2021

743

854

30.08 - 12.09.2021

669

769

13.09 - 03.10.2021

495

570

13.09 - 03.10.2021

446

513

29.04-03.05

Check in doar pe 29, min 4 nopti, no check in 30, 1, 2

28.05-01.06

1 mai /
Pastele
1 iunie

18-21.06

Rusalii

Check in doar pe 18, min 3 nopti, no check in 19 si 20

13-15.08

Sf Maria

Check in Vineri/ Joi , min 3 nopti, no check out Sambata

Check in doar pe 28 min 4 nopti no check in 30, 31

*nu facem Check In / Check Out sambata

Rezident Eforie Nord are o zonă de plajă privată și se află în zona de la malul mării din Eforie Nord, la câțiva pași de plaja Eforie Nord și la 1,1 km de băile
cu nămol de la lacul Techirghiol.
Unitățile de cazare au podea cu parchet, aer condiționat, WiFi gratuit, TV cu ecran plat, dulap, living, bucătărie utilată, baie privată, balcon.
Anul acesta ne-am extins cu 5 noi apartamente, astfel capacitatea de cazare este de 11 apartamente dupa cum urmeaza:
- 1 apartament cu 2 dormitoare, 2 bai si living cu capacitate de 6 persoane (2 paturi si 1 canapea extensibila), vedere la mare
- 7 apartamente cu 1 dormitor, 1 baie si living cu capacitate de 4 persoane (1 pat si 1 canapea extensibila), vedere la mare
- 3 apartamente cu 1 dormitor, 1 baie si living cu capacitate de 4 persoane (1 pat si 1 canapea extensibila), vedere catre statiune
Toate apartamentele au bucatarii (plita, hota, frigider, espressor, microunde, toaster, cana de incalzit apa, vesela si tacamuri) si balcon.
Avem parcare cu locuri limitate, pentru care este necesara rezervare in prealabil.
De asemenea, si anul acesta oferim sezlonguri din partea noastra pe plaja din fata complexului.
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Eforie Nord
Complex Coralis 3*
Tarif lei/camera/noapte 2021
TARIFE CAMERA DUBLA CU MIC DEJUN INCLUS
Perioada
01.0501.0626.0631.05
25.06
13.07
Cazare+MD

160

176

242

TARIFE CAMERA TRIPLA CU MIC DEJUN INCLUS
Perioada
01.0501.0626.0631.05
25.06
13.07
Cazare+MD

215

259

314

TARIFE APARTAMENT CU MIC DEJUN INCLUS
Perioada
01.0501.0626.0631.05
25.06
13.07
Cazare+MD

347

402

435

14.0725.08

26.0805.09

319

14.0725.08

242

26.0805.09

424

14.0725.08

314

26.0805.09

545

435

06.0901.10
176

06.0901.10
259

06.0901.10
402

*Camera Single are tariful de 85% din valoarea camerei duble.
* In perioada 14.07-26.08.2021 este obligatorie valorificarea locurilor cu demipensiune
MASA
Mic dejun – a la carte (25lei/persoana/zi)/bonuri valorice – inclus in tariful de cazare)
Pranz – 45 lei/persoana/zi- bonuri valorice
Check- in începând de la 15:00
Cina -45 lei/persoana/zi- bonuri valorice
In perioada mai sus precizata nu se vand camere single.

Check-out până la 11:00

FACILITATI ACORDATE
Restaurant a la carte cu specific national si international, bar ,gelaterie, cofetarie,pizzerie,vara linie de autoservire.
Servicii cazare cu: lcd cablu, racitor, aer conditionat, internet wi-fi, uscator par.
SERVICII GRATUITE
Păstrare valori, presa, camera bagaj
Internet wireless in lobby
SERVICII CONTRA COST
Pat suplimentar – 50% din valoarea unui loc pentru adult
OPTIONAL:
TRATAMENT BALNEAR LA HOTEL EUROPA SAU HOTEL TRAIAN
Facilitati copii:
Un copil in varsta 0 – 11.9 ani care este insotit de 2 adulti , este cazat contra cost 50 lei- sejur-consum
utilitati, in camera dubla cu cei doi adulti, cu conditia cazarii in acelasi pat cu adultii.
 Doi adulti si un copil peste 12 ani vor fi cazati in camera dubla , copilul achitand contravaloare consum
utilitati 50 lei- sejur, cu conditia cazarii in acelasi pat cu adultii, la masa ( mic dejun) platind 100 %.
 Pentru cel de-al 2-lea copil se percepe taxa in valoare de 50% din valoarea unui loc, doar daca se doreste
pat suplimentar; contravaloarea cazarii poate fi inclusa in biletul de odihna; in cazul in care pe bilet nu
este precizat faptul ca turistul a achitat valoarea cazarii pentru copii, acesta va plati la receptia hotelului
suma respectiva, dar la tariful afisat la receptie.
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Complex este amplasat la 100 m de mare, la 150m de ghiol,50 m de baza de tratament Ana Aslan Vital(hotel
Europa)cu care avem contract pentru baza de tratament,la 100m de centrul orasului, fiind deschisa tot timpul anului
(hotelul are incalzire centrala).
Hotelul dispune de 28 camere duble, 11 triple si 5 apartamente.

Camerele duble sunt dotate cu lcd cablu, internet wi-fi, aer conditionat, balcoane cu vedere la mare,cabine de dus,
uscator de par.
Camerele triple sunt identice cu cele duble si au in plus o canapea extensibila de 2 persoane.
Apartamentele sunt formate din 2 camere, 2 balcoane si sunt dotate cu lcd cablu, LCD in living, aer conditionat,
internet wi-fi, bai cu cada,bideu,uscator de par.
In apartament se pot caza 4 persoane.

Restaurantul functioneaza in extrasezon a la carte, iar incepand cu 25 iunie se deschide si linia de autoservire.
Restaurantul are pizzerie, cofetarie si gelaterie. La restaurant se poate servi masa pe baza de bonuri valorice.
Bucataria restaurantului nostru face fata celor mai exigente gusturi . Calitatea servirii, amabilitatea si
profesionalismul angajatilor nostrii va garanteaza un sejur placut.
SERVICII GRATUITE
Păstrare valori, presa, camera bagaj
Internet wireless in lobby
Spalatorie, calcat
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Eforie Nord
Hotel: Anca 3*
Cazare (fără mic dejun), sejur minim 5 nopți
PERIOADA
28 mai - 17 iunie
18 iunie - 24 iunie
25 iunie - 08 iulie
09 iulie - 15 iulie
16 iulie – 15 august
16 august - 22 august
23 august – 29 august
30 august -05 septembrie
06 septembrie - 13 septembrie

CAMERA DUBLA
140 ron
170 ron
220 ron
260 ron
320 ron
290 ron
250 ron
180 ron
140 ron

CAMERA DUBLA + PAT SUPLIMETAR
175 ron
220 ron
275 ron
325 ron
400 ron
360 ron
310 ron
225 ron
165 ron

*Tarifele includ TVA 5% dar nu include contravaloarea micului dejun .
* Tarifele sunt exprimate in lei/camera/noapte.
*Tarifele sunt pe noapte, pentru sejururi de minim 5 nopti si includ cazare pentru 2 persoane in camera dubla .
INSCRIERE TIMPURIE PANA LA DATA DE 31.01. - reducere 10% .
INSCRIERE TIMPURIE PANA LA DATA DE 28.02. - reducere 8% .
INSCRIERE TIMPURIE PANA LA DATA DE 31.03.- reducere 5%.
Facilitati copii:

‐ 2 adulti + 1 copil 0- 7.99 ani, copilul beneficiaza de cazare gratuita fara pat suplimentar.
‐ 2 adulti + 2 copii 0 - 7.99 ani, primul copil beneficiaza de cazare gratuita fara pat suplimentar, iar pentru al 2-lea copil se
achita 50% din valoarea unui loc de cazare si beneficiaza de pat suplimentar

‐ 2 adulti + 1 copil peste 8 ani, se achita 50% din valoarea unui loc de cazare si beneficiaza de pat suplimentar
‐ 2 adulti +2 copii peste 8 ani, pentru primul se achita 50% din valoarea unui loc de cazare si beneficiaza de pat suplimentar si
pentru al doilea se achita 30% din valoarea unui loc de cazare fara pat suplimentar.

‐ 2 adulti + 2 copii, primul 0 – 7.99 ani, iar al doilea peste 8 ani, primul beneficiaza de cazare gratuita fara pat suplimentar, iar
pentru al doilea se achita 50% din valoarea unui loc de cazare si beneficiaza de pat suplimentar.

‐ al treilea adult achita 100% din valoarea unui loc de cazare si beneficiaza de pat suplimentar
Servicii de masa:

‐ Mic dejun - continental - 35 lei/zi/adult sau copil peste 12 ani.
‐ Mic dejun - continental - 20 lei/zi/ copil cu varsta de 5-12 ani.
-Plata trebuie făcută in maxim 5 zile lucratoare. Neachitarea facturii proforme duce la anularea rezervarii. Rezervarile se
considera ferme doar daca se achita integral in avans valoarea sejurului.
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Eforie Nord
Hotel Apollo Ovicris 3*
Tarife sezon 2021 – minim 5 nopți
Perioada

Camera dubla
Cazare

28.05 – 13.06
14.06 – 30.06
01.07 – 11.07
12.07 – 20.07
21.07 – 21.08
22.08 – 28.08
29.08 – 02.09
03.09 – 11.09
12.09 – 20.09

96
127
165
187
149
113
102

MD

162
193
231
270
290
253
215
179
168

DP

228
259
297
336
356
319
281
245
234

PC

305
336
374
413
433
396
358
322
311

*Tarifele sunt exprimate in lei.
TARIFELE SUNT VALABILE PENTRU CAMERA DUBLA STANDARD (preturile sunt
pentru 2 adulti si nu cuprind tarifele pentru copii sau pat suplimentar).
TARIFELE sunt valabile pentru pachete de minim 5 nopti.
Nu se accepta vanzarea camerelor fara mic dejun inclus, in perioada de varf a sezonului
12.07.2021 – 21.08.2021 inclusiv. in cazul sejururilor care curpind doua perioade de
tarifare, una doar cazare si cealalta cazare cu mic dejun, se va tarifa intreaga perioada a
sejurului cu tarif cazare cumic dejun.
NU SE VAND CAMERE IN REGIM SINGLE.
TARIFE MESE:
 MIC DEJUN = 30 LEI/PERSOANA/ZI
 PRANZ = 35 LEI/PERSOANA/ZI
 CINA = 30 LEI/PERSOANA/ZI
Micul dejun se serveste in regim BUFET SUEDEZ (minim 40 persoane).
Pranzul si cina se servesc in regim CARD VALORIC.
Nu se accepta transformarea valorii micului dejun in bonuri valorice.

Iași, B-dul Tutora nr 2, Sc.B, Parter Romania, 700160
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Oferta “INSCRIERI TIMPURII” – se acorda 10% reducere pentru pachetele de cazare
vandute pana la data de 13.03.2021.
Reducerea pentru “Inscrieri timpurii” se acorda pentru serviciile de cazare, inclusiv
pentru paturile suplimentare, dar nu se acorda pentru serviciile de masa.
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EFORIE NORD
Hotel Carmen 3*
Oferta standard 2021 (sejur 5 nopți)
PERIOADA

30.04 - 28.05
29.05 - 14.06
15.06 - 30.06
01.07 - 17.07
18.07 - 22.08
23.08 - 31.08
01.09 - 26.09

APARTAMENT 2 ADULTI + 2 COPII

APARTAMENT 3 ADULTI + 1 COPIL

mic dejun

mic dejun

demipensiune
220
253
286
363
473
363
242

330
363
396
473
583
473
352

pensiune
completa
440
473
506
583
693
583
462

demipensiune
292
333
374
470
608
470
319

457
498
539
635
773
635
484

APARTAMENT 4 ADULTI

pensiune
completa

mic dejun
622
663
704
800
938
800
649

demipensiune
363
413
462
578
743
578
396

pensiune
completa

583
633
682
798
963
798
616

Pentru c/val. mesei achitate in biletul de odihna se vor emite bonuri valorice sub forma unui card electronic, putand achizitiona orice produs din incinta Resturantului
Carmen. Copiii cu varsta sub 12 ani beneficiaza de gratuitate pentru serviciile de cazare ( maxim 2 copii), pentru serviciile de masa se poate opta ca supliment. Turistii cu
varsta de peste 12 ani impliniti sunt considerati adulti.

Hotel Carmen pune la dispozitia oaspetilor sai 24 de apartamente spatioase, fiecare avand un balcon special amenajat pentru a petrecere timpul in serile tarzii de vara.
Apartamentele sunt structurate in dormitor, living si baie proprie. Fiecare dintre dormitoare are un pat dublu, iar in living se afla o canapea extensibila foarte confortabila, iar baile sunt
prevazute cu lavoar, grup sanitar si cada. Toate camerele sunt dotate cu televiziune prin cablu,aer conditionat, LCD-uri si wi-fi.
Compartimentarea si mobilarea apartamentelor este perfecta pentru cazarea familiilor cu unul sau doi copii sau pentru grupurile de patru persoane care isi doresc sa isi petreaca sejurul pe
litoral.

Check- in începând de la 16:00
Check-out până la 12:00

803
853
902
1018
1183
1018
836

B-dul Tutora nr 2, Sc.B, Parter Iasi Romania, 700160
Tel: 0756.216.216, 0758.800.500, 0752.562.562
Fix: 0232.216.216
E-mail :office@sinditour.ro
Web: www.sinditour.ro

Eforie Nord
Hotel Europa4* si Ana Aslan Health SPA
OFERTA PACHETE TRATAMENT, HEALTH, BEAUTY & SPA 2021
EXTRASEZON: 26.04 – 03.06.2021; 05.09 – 31.10.2021
SEZON INTERMEDIAR 1 : 04.06 – 19.06.2021
SEZON INTERMEDIAR 2 : 20.06 – 01.07.2021 ; 22.08 – 04.09.2021
SEZON DE VARF: 02.07 – 21.08.2021
Pachetele includ programul de tratament, 1 loc in camera dubla, mic dejun, demipensiune sau pensiune completa, TVA;
tarifele sunt exprimate in lei.
RELAXARE SI REGENERARE* Continut:
chestionar de sanatate
control tensiune arteriala
2 terapii/zi
Pachet 6 zile
3 baie salina cu plante 20’
3 masaj cu namol 20’
3 baie cu namol 20’
1 Serenity-masaj scalp/cervical 25’
2 Stress relief masaj 50’

Mic dejun
7 nopti
13 nopti

2124
3875

7 nopti
2260
13 nopti
4127
SEZON INTERMEDIAR 2
7 nopti
2464
13 nopti
4506
7 nopti
13 nopti

2871
5262

Demipensiune

Pachet 12 zile
6 baie salina cu plante 20’
6 masaj cu namol 20’
6 baie cu namol 20’
2 Stress relief masaj 25’
2 Serenity masaj scalp/cervical 25’
2 Ayurveda face lift 25’

All Inclusive

EXTRASEZON
2803
3414
5073
6145
SEZON INTERMEDIAR 1
2939
3550
5325
6397
3143
5704
SEZON DE VARF
3584
6523

Supliment de single/
sejur
747
1324
815
1450

3754
6775

917
1639

4229
7658

1358
2459

*Nota: Procedurile din pachet sunt predefinite, prin urmare, terapiile din care este alcătuit nu se pot înlocui cu alte
terapii din meniul spa.
HEALTH BREAK LIGHT* Continut:
chestionar de sanatate, control tensiune arteriala, 3 terapii/zi
Recomandari medicale: sindrom de suprasolicitare, tulburari de somn, mobilitate articulara limitata de sedentarism,
hipertensiune arteriala usoara, spate dureros, respiratie ineficienta prin lipsa de miscare, tulburari ale circulatiei limfatice,
dureri articulare usoare.
Pachet 6 zile
Pachet 12 zile
6 masaje 25’ (stress relief, program spate dureros, program 12 masaje 25’ (stress relief, program spate dureros,
relaxare cervicala)
program relaxare cervicala)
3 baie salina cu plante 20’, 3 baie cu namol 20’
6 baie salina cu plante 20’, 6 baie cu namol 20’
6 sedinte 25’ Aquagym ( la piscina interioara cu apa sarata )/ 12 sedinte 25’ Aquagym ( la piscina interioara cu apa
kinetoterapie, fitness (antrenament personalizat)
sarata )/ kinetoterapie, fitness (antrenament
personalizat

Iași, B-dul Tutora nr 2, Sc.B, Parter Romania, 700160
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Mic dejun
7 nopti
13 nopti

2270
4312

7 nopti
13 nopti

2406
4564

7 nopti
13 nopti

2609
4942

7 nopti
13 nopti

3017
5699

Demipensiune

All Inclusive

Supliment de single/
sejur

EXTRASEZON
2949
3560
5510
6581
SEZON INTERMEDIAR 1
3085
3696
5762
6834
SEZON INTERMEDIAR 2
3288
3899
6140
7212
SEZON DE VARF
3730
4375
6960
8095

747
1324
815
1450
917
1639
1358
2459

*Nota: Procedurile din pachet sunt predefinite, prin urmare, terapiile din care este alcătuit nu se pot
înlocui cu alte terapii din meniul spa.
BOOST IMMUNITY Continut:
Consultatie medicala - sfaturi si indrumari pentru o viata sanatoasa
Decalog de viata sanatoasa
Dieta – principiile alimentatiei corecte – 1 smoothie / zi
Salutul japonez al soarelui ( Surya Namaskar ) / Yoga / Stretching
3 terapii/zi :
6 onctiuni cu namol sau 6 bai cu namol
3 masaje cu namol 20’, 1 Balance Honey ritual 50’ pentru doamne sau 1 Deep Tissue 50’ pentru
domni,1 masaj Taoist abdominal 50’, 1 Ritual Indian al scalpului 45’
3 Reflexoterapie plantara 25’, 3 drenaje limfatice manuale- segmentare 25’
*OPTIONAL - OVOIMUN ( supliment cu imunoglobuline Y cu rol in intarirea sistemului imunitar si
cresterea rezistentei la imbolnavire – 170 lei/ cutie

Mic dejun
7 nopti

2876

7 nopti

3012

7 nopti

3216

7 nopti

3623

Demipensiune

All Inclusive

EXTRASEZON
3555
4166
SEZON INTERMEDIAR 1
3691
4302
SEZON INTERMEDIAR 2
3895
4506
SEZON DE VARF
4336
4981

Supliment de single/
sejur
747
815
917
1358

INTENSIVE RHEUMA INDOOR Continut:
consultatie medicala,
3 terapii/ zi, program personalizat in functie de diagnostic, din urmatoarele: terapii cu namol (bai 20’,
masaje 20’), masaje terapeutice cu uleiuri esentiale 20’, bai saline cu plante 20’, impachetari cu
parafina 20’, kinetoterapie, hidrokinetoterapie in piscina cu apa sarata de la interior, electroterapie,
laser, Bioptron;
recomandari si raport medical.
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Recomandari medicale: afectiuni reumatismale degenerative (osteoartrite) si inflamatorii (spondilita
anchilozanta, poliartrita reumatoida), reumatism abarticular de parti moi (periartrite, tendinite,
tenosinovite, entezite, Maladie Dupuytrene, etc), spondiloza, lumbago cronic, hernia de disc.

Mic dejun
7 nopti
13 nopti
19 nopti

2561
4312
5999

7 nopti
13 nopti
19 nopti

2697
4564
6368

7 nopti
13 nopti
19 nopti

2900
4942
6921

7 nopti
13 nopti
19 nopti

3308
5699
8027

Demipensiune

All Inclusive

Supliment de single/
sejur

EXTRASEZON
3240
3851
5510
6581
7750
9317
SEZON INTERMEDIAR 1
3376
3987
5762
6834
8119
9685
SEZON INTERMEDIAR 2
3579
4190
6140
7212
8672
10238
SEZON DE VARF
4021
4666
6960
8095
9870
11528

747
1324
1935
815
1450
2119
917
1639
2396
1358
2459
3594

*OPTIONAL – Pachetul poate fi completat cu Terapie TECAR ( vezi detalii de pret mai jos)
INTENSIVE RHEUMA OUTDOOR Continut:
consultatie medicala;
3 terapii/ zi, program personalizat in functie de diagnostic, din urmatoarele: 1 terapie la interior (
masaj cu namol 20’, masaje terapeutice cu uleiuri esentiale 20’, bai saline cu plante 20’, impachetari
cu parafina 20’, kinetoterapie, electroterapie, laser, Bioptron ) si 2 terapii la piscina exterioara cu apa
sarata ( onctiune 120’, hidrokinetoterapie 25’);
recomandari si raport medical.
Recomandari medicale: afectiuni reumatismale degenerative (osteoartrite) si inflamatorii (spondilita
anchilozanta, poliartrita reumatoida), reumatism abarticular de parti moi (periartrite, tendinite,
tenosinovite, entezite, Maladie Dupuytrene, etc), spondiloza, lumbago cronic, hernia de disc.

Mic dejun
7 nopti
13 nopti
19 nopti

2706
4554
6290

7 nopti
13 nopti
19 nopti

2842
4806
6659

7 nopti
13 nopti

3046
5185

Demipensiune

All Inclusive

EXTRASEZON
3385
3996
5752
6824
8041
9608
SEZON INTERMEDIAR 1
3521
4132
6004
7076
8410
9976
SEZON INTERMEDIAR 2
3725
4336
6383
7454

Supliment de single/
sejur
747
1324
1935
815
1450
2119
917
1639
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19 nopti

7212

7 nopti
13 nopti
19 nopti

3453
5941
8318

8963
SEZON DE VARF
4166
7202
10161

10529

2396

4811
8337
11819

1358
2459
3594

*OPTIONAL – Pachetul poate fi completat cu Terapie TECAR ( vezi detalii de pret mai jos)
BALNEO SPA INDOOR Continut:
consultatie medicala,
4 terapii/ zi, program personalizat in functie de diagnostic, din urmatoarele: terapii cu namol (bai 20’,
masaje 20’), masaje terapeutice cu uleiuri esentiale 20’, bai saline cu plante 20’, impachetari cu
parafina 20’, kinetoterapie, hidrokinetoterapie in piscina cu apa sarata de la interior, electroterapie,
laser, Bioptron;
recomandari si raport medical.
Recomandari medicale: afectiuni reumatismale degenerative si inflamatorii, lumbago cronic, hernia de
disc, afectiuni neurologice periferice si centrale, recuperare postraumatica si post chirurgicala,
osteoporoza, hipertensiune arteriala forme usoare sau medii, tulburari circulatorii periferice, arteriale si
venolimfatice, afectiuni ginecologice inflamatorii cronice, sterilitate secundara, afectiuni
dermatologice (psoriazis, neurodermite, acnee), afectiuni ORL, afectiuni respiratorii.

Mic dejun

Demipensiune

All Inclusive

Supliment de single/
sejur

EXTRASEZON
7 nopti
2852
3531
4142
747
13 nopti
4797
5995
7066
1324
19 nopti
6654
8405
9972
1935
SEZON INTERMEDIAR 1
7 nopti
2988
3667
4278
815
13 nopti
5049
6247
7319
1450
19 nopti
7023
8774
10340
2119
SEZON INTERMEDIAR 2
7 nopti
3191
3870
4481
917
13 nopti
5427
6625
7697
1639
19 nopti
7576
9327
10893
2396
SEZON DE VARF
7 nopti
3599
4312
4957
1358
13 nopti
6184
7445
8580
2459
19 nopti
8682
10525
12183
3594
*OPTIONAL – Pachetul poate fi completat cu Terapie TECAR ( vezi detalii de pret mai jos)
BALNEO SPA OUTDOOR Continut:
consultatie medicala
4 terapii / zi, program personalizat in functie de diagnostic, din urmatoarele: 2 terapii la interior (
masaj cu namol 20’, masaje terapeutice cu uleiuri esentiale 20’, bai saline cu plante 20’, impachetari
cu parafina 20’, kinetoterapie, electroterapie, laser, Bioptron ) si 2 terapii la piscina cu apa sarata din
lacul Techirghiol ( onctiune 120’ si hidrokinetoterapie 25’).
recomandari si raport medical.
Recomandari medicale: afectiuni reumatismale degenerative si inflamatorii, lumbago cronic, hernia de
disc, afectiuni neurologice periferice si centrale, recuperare postraumatica si post chirurgicala,
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osteoporoza, hipertensiune arteriala forme usoare sau medii, tulburari circulatorii periferice, arteriale si
venolimfatice, afectiuni ginecologice inflamatorii cronice, sterilitate secundara, afectiuni
dermatologice (psoriazis, neurodermite, acnee), afectiuni ORL, afectiuni respiratorii.

Mic dejun
7 nopti
13 nopti
19 nopti

3022
5039
6969

7 nopti
13 nopti
19 nopti

3157
5291
7338

7 nopti
13 nopti
19 nopti

3361
5670
7891

7 nopti
13 nopti
19 nopti

3768
6426
8997

Demipensiune

All Inclusive

Supliment de single/
sejur

EXTRASEZON
3701
4312
6237
7309
8720
10287
SEZON INTERMEDIAR 1
3836
4447
6489
7561
9089
10655
SEZON INTERMEDIAR 2
4040
4651
6868
7939
9642
11208
SEZON DE VARF
4481
5126
7687
8822
10840
12498

747
1324
1935
815
1450
2119
917
1639
2396
1358
2459
3594

*OPTIONAL – Pachetul poate fi completat cu Terapie TECAR ( vezi detalii de pret mai jos)
Tarif Terapie Tecar:
O zona 20’
Doua zone 40’

83 lei
146 lei

TERAPIE PIELE SANATOASA (HEALTHY SKIN) Continut:
consultatie medicala
3 terapii/zi:
Masaje cu namol 15’ - zilnic
Bai cu namol 20 ‘
Serenity-masaj scalp si cervical 25’ 2/4/6 sedinte, bai saline cu plante 20 ‘ 2/4/6 sedinte, masaje cu
unleiuri esentiale 20‘ 2/4/6 sedinte ;
Recomandari medicale : afectiuni dermatologice (PSORIASIS, alergodermii, sindrom seboreic).
Pielea ramane curata, hidratata, luminoasa, sanatoasa.

Mic dejun
7 nopti
13 nopti
19 nopti

2367
4360
6242

7 nopti
13 nopti
19 nopti

2503
4612
6611

7 nopti

2706

Demipensiune

All Inclusive

EXTRASEZON
3046
3657
5558
6630
7993
9559
SEZON INTERMEDIAR 1
3182
3793
5810
6882
8361
9928
SEZON INTERMEDIAR 2
3385
3996

Supliment de single/
sejur
747
1324
1935
815
1450
2119
917
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13 nopti
19 nopti

4991
7163

7 nopti
13 nopti
19 nopti

3114
5747
8269

6189
8914
SEZON DE VARF
3827
7008
10112

7260
10481

1639
2396

4472
8143
11771

1358
2459
3594

ANA ASLAN – TINERETE ETERNA
( recomandat persoanelor cu varsta cuprinsa intre 40 si 55 ani )
Continut:
Consultatie medicala, EKG
2 terapii/ zi, program personalizat in functie de diagnostic, din urmatoarele: terapii cu namol (bai 20’,
masaje 20’), masaje terapeutice cu uleiuri esentiale 20’, bai saline cu plante 20’, impachetari cu
parafina 20’, kinetoterapie, hidrokinetoterapie in piscina cu apa sarata de la interior, electroterapie,
laser, Bioptron;
2 teste si injectii cu Gerovital H3 (daca nu exista contraindicatii)*
recomandari si raport medical.
Programul vizeaza profilaxia imbatranirii si se adreseaza in special persoanelor cu varsta cuprinsa intre
40 si 55 ani. Intarzie si amelioreaza primele semne ale inaintarii in varsta, trateaza tulburarile de
memorie, concentrare si somn, oscilatii ale tensiunii arteriale, tulburari metabolice si endocrine, stari
depresive usoare, sindromul de stres.

Mic dejun
7 nopti
13 nopti
19 nopti

2464
4239
5805

7 nopti
13 nopti
19 nopti

2600
4491
6174

7 nopti
13 nopti
19 nopti

2803
4869
6727

7 nopti
13 nopti
19 nopti

3211
5626
7833

Demipensiune
All Inclusive
EXTRASEZON
3143
3754
5437
6509
7556
9123
SEZON INTERMEDIAR 1
3279
3890
5689
6761
7925
9491
SEZON INTERMEDIAR 2
3482
4093
6067
7139
8478
10044
SEZON DE VARF
3924
4569
6887
8022
9676
11334

Supliment de single/ sejur

La centrul de sanatare Ana Aslan Health SPA se pot efectua analize de laborator(sange si urina) si
ECG cat si alte investigatii de specialitate indicate de medici si specialisti.
OFERTA SPECIALA:
- discount 10% pentru al doilea pachet spa achizitionat de aceeasi persoana;
- discount 10% la achizitionarea de tratamente de Estetica Faciala si Corporala.
Inscrieri timpurii speciale pentru pachete de tratament:

747
1324
1935
815
1450
2119
917
1639
2396
1358
2459
3594
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EB 10% reducere la serviciile de cazare si masa la achizitionarea oricarui pachet, cu conditia
platii integrale a acestuia cu minim 30 zile inainte de data sosirii in hotel;
EB 20% reducere la serviciile de cazare si masa la achizitionarea oricarui pachet, cu conditia
platii integrale a acestuia cu minim 90 zile inainte de data sosirii in hotel (se calculeaza aplicand
10% la tariful calculat in varianta EB10%)
Plata corespunzatoare inscrierilor timpurii este nerambursabila.
Indiferent de tarif, se achita 20% din valoarea sejurului in termen de 5 zile de la rezervarea ferma.
In caz de anulare din cauza pandemiei COVID-19, avansul achitat are o valabilitate pana la data de
30.06.2022, rezervarile putand fi mutate pana la acest termen cu recalcularea tarifului in functie de
perioada nou aleasa.
Oferta de Inscrieri Timpurii este limitata, fiind aplicata in functie de disponibilitatea hotelului&spaului.

Tarife standard
APRILIE

MAI
SGL/
DBL
1-5
NOPTI

SGL/
DBL
6 NOPTI

IUNIE
SGL/ DBL
1-5 NOPTI

SGL/ DBL
6 NOPTI

IULIE
SGL/ DBL
1-5 NOPTI

SGL/ DBL
6
NOPTI

SGL/ DBL
1-5
NOPTI

SGL/ DBL
6 NOPTI

V
S

01

396/495

390/483

D

02

274/372

274/372

L

03

274/372

274/372

M

04

274/372

274/372

01

274/372

274/372

M

05

274/372

274/372

02

274/372

274/372

J

06

274/372

274/372

03

274/372

274/372

01

338/431

338/431

V

07

279/386

274/372

04

431/530

338/431

02

576/710

431/605

S

08

279/386

274/372

05

431/530

338/431

03

576/710

431/605

D

09

274/372

274/372

06

338/431

338/431

04

431/605

431/605

L

10

274/372

274/372

07

338/431

338/431

05

431/605

431/605

M

11

274/372

274/372

08

338/431

338/431

06

431/605

431/605

M

12

274/372

274/372

09

338/431

338/431

07

431/605

431/605

J

13

274/372

274/372

10

338/431

338/431

08

431/605

431/605

V

14

279/386

274/372

11

431/530

338/431

09

576/710

431/605

S

15

279/386

274/372

12

431/530

338/431

10

576/710

431/605

D

16

274/372

274/372

13

338/431

338/431

11

431/605

431/605

L

17

274/372

274/372

14

338/431

338/431

12

431/605

431/605

M

18

274/372

274/372

15

338/431

338/431

13

431/605

431/605

M

19

274/372

274/372

16

338/431

338/431

14

431/605

74/104

J

20

274/372

274/372

17

338/431

338/431

15

431/605

V

21

279/386

274/372

18

431/530

338/431

16

576/710

576/710

74/104

S

22

279/386

274/372

19

431/530

338/431

17

576/710

576/710

D

23

274/372

274/372

20

338/431

338/431

18

576/710

576/710

L

24

274/372

274/372

21

338/431

338/431

19

576/710

576/710

M

25

274/372

274/372

22

338/431

338/431

20

576/710

576/710

M

26

274/372

274/372

23

338/431

338/431

21

576/710

576/710
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J

27

274/372

274/372

24

338/431

338/431

22

576/710

576/710

V

28

396/495

390/483

25

431/530

338/431

23

693/867

576/710

S

29

396/495

390/483

26

431/530

338/431

24

693/867

576/710

D
L 26

30
31

390/483
390/483

390/483
390/483

27
28

338/431
338/431

338/431
338/431

25
26

576/710
576/710

576/710
576/710

239/326

239/326

M 27

239/326

239/326

29

338/431

338/431

27

576/710

576/710

M 28

239/326

239/326

30

338/431

338/431

28

576/710

576/710

J

390/
483
396/495

396/49
5
390/483

29

576/710

576/710

30

693/867

576/710

31

693/867

576/710

29

V 30
S

AUGUST
SGL/ DBL
1-5 NOPTI

V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J

SEPTEMBRIE
SGL/
DBL
6
NOPTI

SGL/ DBL
1-5 NOPTI

OCTOMBRIE
SGL/
DBL
6
NOP
TI

SGL/ DBL
1-5 NOPTI

SGL/ DBL
6 NOPTI

01

390/483

274/372

02

390/483

274/372

01

576/710

576/710

03

239/326

239/326

02

576/710

576/710

04

239/326

239/326

03

576/710

576/710

05

239/326

239/326

04

576/710

576/710

01

477/652

477/652

06

239/326

239/326

05

576/710

576/710

02

477/652

477/652

07

239/326

239/326

06

693/867

576/710

03

594//739

477/652

08

244/238

239/326

07

693/867

576/710

04

594//739

477/652

09

244/238

239/326

08

576/710

576/710

05

390/483

390/483

10

239/326

239/326

09

576/710

576/710

06

390/483

390/483

11

239/326

239/326

10

576/710

576/710

07

390/483

390/483

12

239/326

239/326

11

576/710

576/710

08

390/483

390/483

13

239/326

239/326

12

576/710

576/710

09

390/483

390/483

14

239/326

239/326

13

693/867

576/710

10

483/582

390/483

15

244/238

239/326

14

693/867

576/710

11

483/582

390/483

16

244/238

239/326

15

576/710

576/710

12

274/372

274/372

17

239/326

239/326

16

576/710

576/710

13

274/372

274/372

18

239/326

239/326

17

576/710

576/710

14

274/372

274/372

19

239/326

239/326

18

576/710

576/710

15

274/372

274/372

20

239/326

239/326

19

576/710

576/710

16

274/372

274/372

21

239/326

239/326

20

693/867

576/710

17

390/483

274/372

22

244//338

239/326

21

693/867

576/710

18

390/483

274/372

23

244//338

239/326

22

477/652

477/652

19

274/372

274/372

24

239/326

239/326

23

477/652

477/652

20

274/372

274/372

25

239/326

239/326

24
25

477/652
477/652

477/652
477/652

21
22

274/372
274/372

274/372
274/372

26
27

239/326
239/326

239/326
239/326

26

477/652

477/652

23

274/372

274/372

28

239/326

239/326
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V
S
D
L
M
M
J

27

594/739

477/652

24

390/483

274/372

29

244/388

239/326

28
29

594/739
477/652

477/652
477/652

25
26

390/483
274/372

274/372
274/372

30
31

244/388
239/326

239/326
239/326

30

477/652

477/652

27

274/372

274/372

31

477/652

477/652

28

274/372

274/372

29

274/372

274/372

30

274/372

274/372

*Tarifele sunt exprimate in lei, pe camera, pe noapte si includ mic dejun, acces la piscina exterioara
si la plaja administrata (in perioada 01.06-15.09.2021) si TVA.
Suplimente:

Perioada

73

Apartament si Club
Deluxe
Lei/noapte
121

Demipensiu
ne
Lei/pers
92

97

146

97

184

22 august – 11 septembrie

121

170

97

184

02 iulie – 21 august

146

218

102

194

26 aprilie – 03 iunie
12 septembrie – 31
octombrie
04 iunie – 01 iulie

Twin
Infinity
Lei/noapte

Pensiune
complete
Lei/pers
175

Facilitati si conditii:
 al treilea adult in camera standard beneficiaza de o reducere de 30% din tariful pe locul in camera.
 al treilea si al patrulea adult in apartament sau camera club beneficiaza de o reducere de 50%
din tariful pe locul in apartament sau club.
Copii:
 0 – 2.99 ani gratuit cazare si mese. Se acorda babycot in functie de disponibilitate.
 3 - 12 ani:
o pentru un copil gratuit in camera cu parintii fara pat suplimentar, se achita doar micul dejun
– 35 lei/zi/zi
o al doilea copil in camera standard se taxeaza 50% dintr-un loc in camera (cu mic
dejun inclus), se asigura pat suplimentar.
o Al doilea copil in apartament sau club se taxeaza 30% dintr-un loc in apartament sau
club (cu mic dejun inclus).
 peste 12 ani – se considera adult, se taxeaza corespunzator
- In camera dubla cu un adult si unul sau doi copii, acestia beneficiaza de 50% reducere la
tariful pe loc in camera dubla (cu mic dejun, TVA si taxe locale incluse).
- Copiii pana in 12 ani platesc 50% suplimentul de demipensiune/ pensiune completa.
Inscrieri timpurii:
 20% reducere pentru sejururile achizitionate in perioada 01.01.2021 – 31.01.2021 si achitate
pana la data de 15.02.2021.
 15% reducere pentru sejururile achizitionate in perioada 01.02.2021 – 28.02.2021 si achitate
pana la data de 15.03.2021.
 10% reducere pentru sejururile achizitionate in perioada 01.03.2021 – 15.04.2021 si achitate
pana la data de 30.04.2021.
Reducerile de inscrieri timpurii se aplica la intreg pachetul (cazare si masa) si doar in cazul
rezervarilor cu check-in in intervalul 01.06.2021 – 31.10.2021.
Plata corespunzatoare inscrierilor timpurii este nerambursabila.
- In caz de anulare din cauza pandemiei COVID‐19, avansul achitat are o valabilitate pana la data de 30.06.2022,
rezervarile putand fi mutate pana la acest termen cu recalcularea tarifului in functie de perioada nou aleasa.
Oferta de Inscrieri Timpurii este limitata, fiind aplicata in functie de disponibilitatea hotelului.
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Oferte pentru Seniori - minim 6 nopti in perioadele 29.04 – 4.06 si
12.09 – 31.10.
include cazare cu pensiune completa si recuperare medicala.
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Ana Hotels Europa de 4 stele este situat în stațiunea Eforie Nord, este unicul complex de pe litoral ce
oferă posibilitatea turistilor de a efectua tratament la exterior, într-un cadru special amenajat ce include
piscina exterioară cu apă sarată din lacul Techirghiol și zonă amenajată pentru efecturea masajelor și
oncțiunilor cu nămol.
Locația noastră oferă servicii de cazare cu mic dejun inclus, tratament balnear și terapii wellness întrun spa de renume – Ana Aslan Health SPA.
Hotel Europa este un cadru perfect atât pentru un concediu cu familia cât și pentru organizarea de
conferinte, team-building-uri sau chiar evenimente festive (nunți, botezuri, zile onomastice, etc.).
Localizare: Se află la o distanță de doar câteva minute de centrul stațiunii și la numai 200 m de plaja
administrată (cu sezlonguri și umbrele).
Cazare:
Hotel Europa are o capacitate de 221 camere repartizate pe 11 etaje, toate cu vedere spre mare și
balcon:
- camere duble standard (matrimoniale/ twin);
- apartamente compuse din living cu canapea extensibilă, dormitor și 2 băi;
- camere Infinity recent renovate ce includ o terasă cu 2 sezlonguri (aceste camere sunt situate la etajul
1);
- 2 camere pentru persoane cu dizabilități situate la etajul 1;
- camere King Deluxe (aceste camere sunt situate la etajul 11) - includ pat matrimonial, o canapea
extensibilă si dressing. Acestea au o vedere amplă spre Marea Neagră, Lacul Belona sau Lacul
Techirghiol.
Toate camerele sunt dotate cu sistem de climatizare, internet Wifi și prin cablu, televizor, minibar,
seif, telefon, băi cu duș sau cadă, uscător de păr, papuci și halate.
Facilități:
Hotelul pune la dispoziția oaspeților restaurantul cu splendida sa terasă situată lângă grădină și
gastronomie autentică (cu preparate internaționale și românești), 2 baruri (Lobby Bar-în interior și
Pool Bar-la exterior), room service, gradină luxuriantă unde te poți relaxa în hamace sau pe sezlonguri,
1 piscina cu apă dulce la exterior, Techirgiol Pool (piscină cu apă sărată din lacul Techirghiol, la
exterior), 1 piscină cu apă sărată din lacul Techirghiol la interior, jacuzzi, saună uscată și saună
umedă, sala fitness, plajă administrată cu sezlonguri si umbrele, parcare la exterior și parcare
subterană.
Facilități copii:
- gratuitate la cazare pentru vârste cuprinse între 0-3 ani (se acordă baby cot în funcție de
disponibilitate);
- loc de joacă în aer liber amenajat în grădină;
- Kids Club (loc de joacă în interior cu diverse activități);
- Piscină exterioară pentru copii.
Săli de conferință:
Sala Ballroom modulară (3 secțiuni) cu o capacitate de până la 500 de persoane, capacitate totala - 7
Săli de întâlniri cu lumină naturală, foaiere spațioase și terase exterioare amenajate pentru pauza de
cafea, bufet standing.
Animale de companie: Nu este permis accesul cu animale de companie.
Ana Aslan Health SPA:
Spa-ul nostru are experiență în tratarea afecțiunilor reumatismale, eliminarea stresului, întarirea
sistemului imunitar, afecțiuni respiratorii, îmbinând armonios tratamentele balneare de vindecare și
ritualuri antice de relaxare cu proceduri de întinerire și de tonifiere corporală de ultimă generație, fiind
dotat cu echipamente medicale moderne.
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Programele combină factorii naturali de mediu specifici stațiunii (aerul cu ionizare intensă, apa sarată
și nămolul sapropelic din lacul Techirghiol, plante cu efecte curative), cu o multitudine de proceduri
clasice.
Unic in Romania - Techirghiol Pool - Baza de tratament exterioară cu piscina cu apă sărată din lacul
Techirghiol, sezlonguri și zone dedicate masajului cu nămol și oncțiunilor, totul într-un ambient
exclusivist.
Servicii și terapii
- terapii cu nămol (masaje, oncțiuni, băi), kinetoterapie și hidrokinetoterapie în apă sărată, baie cu
plante, împachetări cu parafină, electrocardiogramă, bioptron, electroterapie, terapia TECAR;
- masaje corporale (relaxare, tonifiere, intuitiv, anticelulitic, drenaj limfatic, etc), ritualuri anti-aiging
precum ritualul cu aur, tratamente faciale cu produse Thalgo, Biomer, Gerovital;
- programe de tratament sau relaxare-infrumusetare personalizate ce se realizeaza in 6,12 sau 18 zile.
O nouă procedură în materie de înfrumusețare pe care o folosim este Oxygenera PRO și presupune
utilizarea oxigenului de puritate medicală 98% care sub presiune este introdus în cele mai profunde
straturi ale pielii, ajutand la oxigenarea și îmbunatățirea respirației celulare.
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Eforie Nord
Hotel Fortuna 3*
OFERTA SPECIALA MARTISOR
REDUCERI DE PANA LA 15%
Oferta valabila in perioada 01.03.2021-31.03.2021 ( in limita locurilor disponibile)
Perioada
Perioada
Camera/cazare/noapte cu
Camera/cazare/noapte cu
MD 2 pers
Demipensiune 2 pers
28/05/2021
15/06/2021
22/06/2021
28/06/2021
01/07/2021
06/07/2021
11/07/2021
04/09/2021
09/09/2021

14/06/2021
21/06/2021
27/06/2021
30/06/2021
05/07/2021
10/07/2021
16/07/2021
08/09/2021
18/09/2021

158

293

187

319

238

365

253

374

X

374

X

387

X

433

191

321

154

304

Perioada

Perioada

Apartament/cazare/noapte
cu MD 2 pers

Apartament/cazare/noapte
Demipensiune 2 pers

28/05/2021
15/06/2021
22/06/2021
28/06/2021
01/07/2021
06/07/2021
11/07/2021
04/09/2021
09/09/2021

14/06/2021
21/06/2021
27/06/2021
30/06/2021
05/07/2021
10/07/2021
16/07/2021
08/09/2021
18/09/2021

198

323

246

385

317

455

352

486

X

486

X

499

X

563

257

396

216

341

*Camerele nu se comercializeaza in regim single decat cu acordul Prestatorului.
*Taxa hoteliera se percepe conform Hotararii Consiliului Local.
*Apartamentele se vor valorifica numai pe serii de 5 si 7 nopti. Nerespectarea valorificarii pe serie a apartamentelor va duce la facturarea
si achitarea integrala a tuturor zilelor, conform seriilor stabilite.
Termene de plata
-30% (avans) - se va achita in termen de 2 zile de la data efectuarii rezervarii
- diferenta din valoarea BOT- se va achita cu cel putin 15 zile calendaristice inainte de data sosirii
Termene de anulare
- 0% penalitate daca anularea se face pe perioada valabilitatii ofertei
- 30% penalitate daca anularea se face dupa data de 01.04.2021.
-100% penalitate daca anularea se face cu mai putin de 15 zile inainte de check-in
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Facilitati cazare copii
Facilitati pentru copii in camera dubla:
 In camera dubla se pot caza maxim 2 adulti si 2 copii cu varsta cuprinsa intre 0 si 11.99 ani (Gratuit, fara pat
suplimentar asigurat);
 Este obligatorie prezentarea actelor de identitate pentru adulti si a certificatelor de nastere pentru copii la data checkin-ului. In cazul neprezentarii documentelor de identitate a ambelor persoane precum si a certificatelor de nastere
pentru copii, prestatorul este degrevat de obligatia prestarii de servicii pentru turistii ce detin voucherul respectiv. In
cazul neprezentarii certificatului de nastere al unui copil, se va achita 100% din contravaloarea unui loc de cazare si
supliment de demipensiune in valoare de 108 lei/zi, indiferent de varsta copilului.
 Copiii cu varsta intre 0-2 ani beneficiaza de patut gratuit, la solicitarea turistilor si in limita stocului disponibil;
 Copiii cu varsta cuprinsa intre 0-11.99 ani beneficiaza de gratuitate la cazare, fara pat suplimentar asigurat; La
solicitarea unui pat suplimentar, se achita 35% din contravaloarea unui loc de cazare;
 Copiii cu varsta cuprins intre 12-15,99 ani, achita 65% din contravaloarea unui loc cu pat suplimentar asigurat. Se
accepta un singur copil cu varsta intre 12-15,99 ani, in camera dubla.
 Copiii cu varsta peste 16 ani se considera adulti .
 In camera dubla se accepta un singur pat suplimentar sau un patut pentru copil.

Facilitati pentru copii in apartament:




In apartament se pot caza maxim 3 adulti si 2 copii cu varstele intre 0-11.99 ani;
Este obligatorie prezentarea actelor de identitate pentru adulti si a certificatelor de nastere pentru copii la data checkin-ului; In cazul neprezentarii documentelor de identitate a ambelor persoane precum si a certificatelor de nastere
pentru copii, prestatorul este degrevat de obligatia prestarii de servicii pentru turistii ce detin voucherul respectiv. In
cazul neprezentarii certificatului de nastere al unui copil, se va achita 100% din contravaloarea unui loc de cazare,
indiferent de varsta copilului si supliment de demipensiune in valoare de 108 lei/zi, indiferent de varsta copilului.
 Doi copii cu varstele cuprinde intre 0-11.99 ani beneficiaza de gratuitate la cazare (fara pat suplimentar asigurat);
 Copiii cu varsta de peste 12 ani achita 100% din contravaloarea unui loc (cu pat suplimentar asigurat); Copiii cu
varsta peste 14 ani sunt considerati adulti.
 In apartament se accepta un singur pat suplimentar sau un patut pentru copil.
Facilitatile oferite pentru copii sunt valabile numai daca acestia sunt inscrisi in comanda transmisa sau pe vouchere.





Facilitati mic dejun copii
Copiii intre 0-6.99 beneficiaza de gratuitate la mic dejun; se acorda numai daca adultii au mic dejun inclus.
Copiii intre 7-11.99 achita 15 lei/zi/persoana
Copiii peste 12 ani achita mic dejun integral, respectiv 30lei/zi/persoana
Facilitati demipensiune (mic dejun+pranz) copii

 Copiii intre 0-6.99 beneficiaza de gratuitate la demipensiune; se acorda numai daca adultii au achizitionat
pachetul cu demipensiune.

 Copiii intre 7-11.99 achita 54 lei/zi/persoana, suma include acces bufet mic dejun/pranz
 Copiii peste 12 ani achita integral, respectiv 108lei/zi/persoana, suma include acces bufet mic dejun/pranz
OFERTA TARIFE 2021 - Tarife standard
Perioada

Perioada

28/05/2021
15/06/2021
22/06/2021
28/06/2021
06/07/2021
11/07/2021

14/06/2021
21/06/2021
27/06/2021
05/07/2021
10/07/2021
26/08/2021

Camera/cazare/noa
pte cu MD 2
pers
187
200
251
264
279
317

Camera/cazare/noapte
cu Demipensiune 2
pers
293
328
378
389
407
444
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27/08/2021
01/09/2021

31/08/2021
08/09/2021

284
202

411
330

09/09/2021

18/09/2021

187

306

Perioada

Perioada

28/05/2021
15/06/2021
22/06/2021
28/06/2021
06/07/2021
11/07/2021
27/08/2021
01/09/2021

14/06/2021
21/06/2021
27/06/2021
05/07/2021
10/07/2021
26/08/2021
31/08/2021
08/09/2021

Apartament/cazare/noa
pte cu MD 2 pers
220
264
359
374
389
462
398
277

Apartament/cazare/no
apt e cu Demipensiune
2 pers
348
392
486
502
517
590
526
405

09/09/2021
18/09/2021
233
361
*Camerele nu se comercializeaza in regim single decat cu acordul Prestatorului.
*Taxa hoteliera se percepe conform Hotararii Consiliului Local.
*Tarifele sunt exprimate in RON (cazare/camera/zi) cu TVA inclus.
*Tarifele includ servicii de cazare cu mic dejun pentru 2 persoane si servicii de cazare cu
demipensiune(mic dejun si pranz) pentru 2 persoane.
*Apartamentele se vor valorifica numai pe serii de 5 si 7 nopti. Nerespectarea valorificarii pe serie a
apartamentelor va duce la facturarea si achitarea integrala a tuturor zilelor, conform seriilor
stabilite.
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OFERTA EARLY BOOKING
Oferta valabila pentru rezervari efectuate pana la data 30.03.2021
Plata se va efectua integral pana la data de 15.04.2021
DISCOUNT de pana la 20% - DEJA APLICAT
Perioada

Perioada

Camera/cazare/noapte cu
MD 2 pers

28/05/2021
15/06/2021
22/06/2021
28/06/2021
06/07/2021
11/07/2021
27/08/2021
01/09/2021

14/06/2021
21/06/2021
27/06/2021
05/07/2021
10/07/2021
26/08/2021
31/08/2021
08/09/2021

143
183
229
242
255
297
262
183

09/09/2021

18/09/2021

147

Perioada

Perioada

28/05/2021
15/06/2021
22/06/2021
28/06/2021
06/07/2021
11/07/2021
27/08/2021
01/09/2021

14/06/2021
21/06/2021
27/06/2021
05/07/2021
10/07/2021
26/08/2021
31/08/2021
08/09/2021

196
233
310
332
348
422
352
251

09/09/2021

18/09/2021

209

Camera/cazare/noapte
cu Demipensiune 2
pers
293
317
361
370
383
425
394
317
297

Apartament/cazare/noapte
cu MD 2 pers

Apartament/cazare/noa
pte Demipensiune 2
pers
343
383
444
460
475
550
480
378
337
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Serii fixe apartamente
Apartament serii 5 nopti

Apartament serii 7 nopti

Intrare

Iesire

Intrare

Iesire

31.05.2021

05.06.2021

31.05.2021

07.06.2021

05.06.2021

10.06.2021

07.06.2021

14.06.2021

10.06.2021

15.06.2021

14.06.2021

21.06.2021

15.06.2021

20.06.2021

21.06.2021

28.06.2021

20.06.2021

25.06.2021

28.06.2021

05.07.2021

25.06.2021

30.06.2021

05.07.2021

12.07.2021

30.06.2021

05.07.2021

12.07.2021

19.07.2021

05.07.2021

10.07.2021

19.07.2021

26.07.2021

10.07.2021

15.07.2021

26.07.2021

02.08.2021

15.07.2021

20.07.2021

02.08.2021

09.08.2021

20.07.2021

25.07.2021

09.08.2021

16.08.2021

25.07.2021

30.07.2021

16.08.2021

23.08.2021

30.07.2021

04.08.2021

23.08.2021

30.08.2021

04.08.2021

09.08.2021

30.08.2021

06.09.2021

09.08.2021

14.08.2021

06.09.2021

13.09.2021

14.08.2021

19.08.2021

19.08.2021

24.08.2021

24.08.2021

29.08.2021

29.08.2021

03.09.2021

03.09.2021

08.09.2021

08.09.2021

13.09.2021
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Facilitati cazare copii
Facilitati pentru copii in camera dubla:
•
In camera dubla se pot caza maxim 2 adulti si 2 copii cu varsta cuprinsa intre 0 si 11.99 ani (Gratuit,
fara pat suplimentar asigurat);
•
Este obligatorie prezentarea actelor de identitate pentru adulti si a certificatelor de nastere pentru
copii la data check-in-ului. In cazul neprezentarii documentelor de identitate a ambelor persoane precum si a
certificatelor de nastere pentru copii, prestatorul este degrevat de obligatia prestarii de servicii pentru turistii
ce detin voucherul respectiv. In cazul neprezentarii certificatului de nastere al unui copil, se va achita 100%
din contravaloarea unui loc de cazare si supliment de mic dejun in valoare de 30 lei/zi, indiferent de varsta
copilului.
•
Copiii cu varsta intre 0-2 ani beneficiaza de patut gratuit, la solicitarea turistilor si in limita stocului
disponibil;
•
Copiii cu varsta cuprinsa intre 0-11.99 ani beneficiaza de gratuitate la cazare, fara pat suplimentar
asigurat; La solicitarea unui pat suplimentar, se achita 35% din contravaloarea unui loc de cazare;
•
Copiii cu varsta cuprins intre 12-15,99 ani, achita 65% din contravaloarea unui loc cu pat suplimentar
asigurat. Se accepta un singur copil cu varsta intre 12-15,99 ani, in camera dubla.
•
Copiii cu varsta peste 16 ani se considera adulti .
•
In camera dubla se accepta un singur pat suplimentar sau un patut pentru copil.
Facilitati pentru copii in apartament:
•
In apartament se pot caza maxim 3 adulti si 2 copii cu varstele intre 0-11.99 ani;
•
Este obligatorie prezentarea actelor de identitate pentru adulti si a certificatelor de nastere pentru
copii la data check-in-ului; In cazul neprezentarii documentelor de identitate a ambelor persoane precum si a
certificatelor de nastere pentru copii, prestatorul este degrevat de obligatia prestarii de servicii pentru turistii
ce detin voucherul respectiv. In cazul neprezentarii certificatului de nastere al unui copil, se va achita 100%
din contravaloarea unui loc de cazare, indiferent de varsta copilului si supliment de mic dejun in valoare de
30 lei/zi, indiferent de varsta copilului.
•
Doi copii cu varstele cuprinde intre 0-11.99 ani beneficiaza de gratuitate la cazare (fara pat
suplimentar asigurat);
•
Copiii cu varsta de peste 12 ani achita 100% din contravaloarea unui loc (cu pat suplimentar
asigurat); Copiii cu varsta peste 14 ani sunt considerati adulti.
•
In apartament se accepta un singur pat suplimentar sau un patut pentru copil.
Facilitatile oferite pentru copii sunt valabile numai daca acestia sunt inscrisi in comanda transmisa
sau pe vouchere.
Facilitati mic dejun copii
•
Copiii intre 0-6.99 beneficiaza de gratuitate la mic dejun; se acorda numai daca adultii au mic
dejun inclus.
•
Copiii intre 7-11.99 achita 15 lei/zi/persoana
•
Copiii peste 12 ani achita mic dejun integral, respectiv 30lei/zi/persoana
Facilitati demipensiune (mic dejun+pranz) copii
•
Copiii intre 0-6.99 beneficiaza de gratuitate la demipensiune; se acorda numai daca adultii au
achizitionat pachetul cu demipensiune.
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•
Copiii intre 7-11.99 achita 54 lei/zi/persoana, suma include acces bufet mic dejun/pranz
•
Copiii peste 12 ani achita integral, respectiv 108lei/zi/persoana, suma include acces bufet mic
dejun/pranz
Servicii de masa
Micul dejun si pranzul se vor servi la restaurantul hotelului, fara posibilitatea ca valoarea acestuia sa se
transforme in tichete valorice pentru celelalte mese.
Micul dejun si pranzul se vor servi in sistem bufet incepand cu a doua zi de cazare, inclusiv in ziua plecarii.
Bufetul pentru masa de pranz va include si open bar pentru urmatoarele bauturi: apa, cafea, suc draft gama
Pepsi, bere draft, vinul casei-alb/rose/rosu.
In functie de numarul oaspetilor micul dejun si pranzul se pot servi a la carte in 5 variante de meniuri , la
alegere, cu open bar inclus.
Oaspetii ce achizitioneaza si bonuri valorice, le vor putea consuma atat in incinta complexului cat si la
oricare din restaurantele enumerate mai jos:
•
-Restaurant “ White Cruise” – restaurant propriu ce ofera o combinatie excelenta de
mancaruri traditional romanesti si preparate internationale, servite in regim bufet, pentru mic dejun
si pranz! Terasa restaurantului ofera racoarea binemeritata si potoleste arsita in timp ce
dumneavoastra va bucurati de mesele savuroase ce vor fi acompaniate de o gama de bauturi
racoritoare si alcoolice, selectate atent pentru a satisface gusturile cele mai fine. Pachetul cu
demipensiune (mic dejun+pranz in regim bufet) a fost creat pentru a da acea nota de relaxare
necesara unui sejur reusit!
•
-Oasis Bar – NOU!!! – Barul de langa piscina completeaza o zi perfecta sub lumina arzatoare a
soarelui! Apa, cafea, limonada, frappe, ceai, bere la draft, vin alb si rose la draft, racoritoare si bauturi
alcoolice va asteapta la doi pasi de piscina in care va racoriti!
•
- Restaurant Doneli - pozitionat in fata hotelului la o distanta de numai 50 m, ofera o diversitate
de preparate pescaresti, mancaruri gatite, minuturi si o gama variata de pizza.
•
- Restaurant Grand - pozitionat la intrarea in Eforie Nord si dotat cu aer conditionat.
Reprezinta un punct de atractie bucataria chinezeasca.
•
- Restaurant Coralis – situat pe drumul catre plaja, ofera servirea mesei in sistem de
autoservire, cuprinzand o gama variata de mancaruri inclusiv meniuri speciale pentru bebelusi si
meniuri dietetice.
•
- Restaurant Panoramic – pozitionat pe faleza statiunii Eforie Nord, se poate admira marea in
timp ce se serveste gustoasa specialitate a casei.
•
- Terasa Dana – situata la o distanta de 100 m fata de hotel, este o terasa acoperita, intima,
unde se pot servi diverse specialitati culinare precum si cu minuntata pizza, in regim linie de
autoservire sau a la carte.
•
- Terasa Litoral – situata la 150 m de hotel, imbie cu diverse specialitati traditionale.
•
- Terasa Lebada – situata la 100 m de hotel, ofera o gama diversificata de preparate in regim de
autoservire.
Valoarea de masa (bonuri valorice) poate fi folosita in oricare dintre unitatile enumerate mai sus.
Acestea se elibereaza la receptia hotelului in ziua cazarii.
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Eforie Nord
Hotel: Olguța 3*

Tarif cazare (fără masa)
PERIOADA

CAMERA DUBLA

APARTAMENT

01.06.2021 – 17.06.2021

120 lei/noapte

204 lei/noapte

18.06.2021 – 24.06.2021

150 lei/noapte

255 lei/noapte

25.06.2021 – 01.07.2021

190 lei/noapte

323 lei/noapte

02.07.2021 – 08.07.2021
09.07.2021 – 15.07.2021
16.07.2021 – 21.08.2021

230 lei/noapte
250 lei/noapte
280 lei/noapte

391 lei/noapte
425 lei/noapte
476 lei/noapte

22.08.2021 – 28.08.2021

250 lei/noapte

425 lei/noapte

29.08.2021 – 04.09.2021

190 lei/noapte

323 lei/noapte

05.09.2021 – 12.09.2021

150 lei/noapte

255 lei/noapte

Check in: 16:00 – Check out: 12:00
Tarifele sunt pe noapte si includ cazare fara mic dejun .
Facilitati copii :
Un copil cu vârsta între 0 şi 7 ani stă gratis daca foloseste patul existent.
Un copil cu varsta intre 7-18 ani sau un adult plăteşte 40 lei/noapte de persoană, hotelul punandu-i la
dispozitie un pat suplimentar.
Capacitate maxima camera dubla 2 adulti si 1 copil 0-7 ani.
Capacitate maxima camera dubla + pat suplimentar 2 adulti si 2 copii Capacitate maxima apartament
cu 2 camere: 4 adulti si 1 copil 0-7 ani sau 2 adulti si 2 copii.
ACCESUL CU ANIMALE DE COMPANIE ESTE STRICT INTERZIS

Hotel Olguta Eforie Nord 3 stele este o unitate de cazare amplasata în zona Steaua de Mare, la
aproximativ 400-500 de metri fata de plaja. Unitatea de cazare va pune la dispozitie 27 camere duble si 3
apartamente dotate cu balcon, grup sanitar propriu cu cabină de duș, pardoseală din gresie, TV, aer
conditionaț și minibar. În curtea complexului hotelier sunt amenajate o piscină și o zonă de sezlonguri și
umbrele, un foișor cu scaune și mese și un grătar. Cei care iubesc sportul se pot antrena pe terenulul
multifunctional al hotelului. Pentru copii exista in curte un loc de joaca dotat cu tobogan.
Facilități hotel:
-Aer condiționat
-Internet Wireless gratuit în tot hotelul
-Piscină cu sezlonguri și umbrele
-Teren de tenis
-Loc de joacă pentru copii
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Eforie Nord
Hotel Ovicris Selena 2*
Tarife sezon 2021 – minim 5 nopți
Perioada

Camera dubla
Cazare

88
28.05 – 13.06
105
14.06 – 30.06
154
01.07 – 11.07
171
12.07 – 20.07
209
21.07 – 21.08
176
22.08 – 28.08
127
29.08 – 02.09
102
03.09 – 15.09
*Tarifele sunt exprimate in lei.
TARIFELE SUNT VALABILE PENTRU CAMERA DUBLA STANDARD (preturile sunt
pentru 2 adulti si nu cuprind tarifele pentru copii sau pat suplimentar).

TARIFELE sunt valabile pentru pachete de minim 5 nopti.
In perioada 28 mai – 30 iunie 2021 se pot vinde si sejururi de minim 3 nopti, dar numai la
TARIF STANDARD.
NU SE VAND CAMERE IN REGIM SINGLE.
TARIFE MESE:
 MIC DEJUN = 25 LEI/PERSOANA/ZI
 PRANZ = 30 LEI/PERSOANA/ZI
 CINA = 25 LEI/PERSOANA/ZI
Micul dejun, pranzul si cina se servesc a la carte in regim CARD VALORIC.
Oferta “INSCRIERI TIMPURII” – se acorda 10% reducere pentru pachetele de cazare
vandute pana la data de 13.03.2021. Sejururile trebuie sa fie alcatuite din minim 5 nopti.
Reducerea pentru “Inscrieri timpurii” se acorda pentru serviciile de cazare, inclusive
pentru paturile suplimentare, dar nu se acorda pentru serviciile de masa.
Nu se accepta animale de companie.
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Eforie Nord
Hotel Pinguin 3*1
SEZON ESTIVAL 2021

PerioadaAn

TIP CAMERA

DBL. TRIP APT. APT.
STD. STD. DLX. FAM.
2pers 3pers. 4pers. 6pers
Cazare/camera/noapte

MIC
DEJUN

DEMI
PENS.

PENS.
COMPL.

Masa/PERS/ZI

Perioada

TARIF
( RON )

28.05 – 15.06.2021
15.06 – 21.06.2021
22.06 – 30.06.2021

115
171
182

165
242
253

204
314
325

297
402
424

35
35
35

80
80
80

115
115
115

TARIF
( RON )

01.07 – 05.07.2021
06.07 – 10.07.2021
11.07 – 15.07.2021
16.07 – 21.08.2021

215
248
314
336

303
336
374
418

374
407
468
545

468
501
605
644

35
35
35
35

80
80
80
80

115
115
115
115

22.08 – 25.08.2021
26.08 – 31.08.2021

314
303

396
385

495
462

594
545

35
35

80
80

115
115

204

264

418

490

35

80

115

35

80

115

01.09 – 08.09.2021

TARIF
( RON )

09.09 – 30.09.2021
182

231

325

418

Tarifele sunt valabile pentu minim 4 nopti in perioada 01.07-31.08.2021.
Pentru perioada 01.06.-30.06.2021 si 01.09-20.09.2021 camerele pot fi valorificate si pentru sejururi intre 1 si 4
nopti.
- Micul dejun in valoare de 35 lei/pers/zi –bufet suedez Beraria Magica
- Demipensiune – mic dejun - 35 lei/pers/zi -bufet suedez Beraria Magica
- dejun- 45 lei /pers/zi( bonuri valorice) Terasa Lebada(autoservire)
- Pensiune completa – mic dejun – 35 lei /pers/zi bufet suedez Beraria Magica
- dejun
- 45 lei/pers/zi( bonuri valorice)Terasa Lebada(autoservire)
-cina
- 35 lei/pers/zi (bonuri valorice)Beraria Magica sau
Terasa Lebada(autoservire)
Se pot achizitiona servicii de masa (dejun si cina) personalizate in functie de cerintele fiecarui client in parte
(bonuri valorice).
FACILITATI PENTRU COPII
CAMERA DUBLA STANDARD
2 adulti +1 copil (O - 11.99 ani)
-copilul beneficiaza de gratuitate la cazare,fara pat suplimentar
2 adulti+ 1 copil > 12 ani – dar nu mai mare de 16 ani
-copilul achita 30 % din tariful unui loc ,fara pat suplimentar
-a 3 - a persoana adulta in camera dubla standard achita 30 % din tariful unui loc ,fara pat suplimentar
2 adulti + 2 copii(O — 11.99 ani)
- copiii beneficiaza de gratuitate la cazare
2 adulti + 2 copii ( 0 - 11.99 si > 12 ani)
-primul copil < 11.99 ani beneficiaza de gratuitate la cazare, al doilea copil > 12 ani,dar nu mai mare de 16 ani, achita
30% din tariful unui loc fara pat suplimentar;
1

Se accepta animale companie contra cost
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2 adulti + 2 copii > 12 ani- dar nu mai mari de 16 ani
-se achita 50% din valoarea unui loc pentru cheltuieli curente fara pat suplimentar
CAMERA TRIPLA -se taxeaza conform plan de tarifare,cu mentiunea ca al treilea pat este de 1 pers.cu
marimea de 90/200.
FACILITATI PENTRU COPII (in camera cu 3 adulti)
3 adulti +1 copil (0-11.99 ani)
-copilul beneficiaza de gratuitate la cazare, fara pat suplimentar
3 adulti + 1 copil >12 ani – dar nu mai mare de 16 ani
-copilul achita 30% din tariful unui loc, fara pat suplimentar
3 adulti + 2 copii (0 – 11.99 ani si >12 ani dar nu mai mare de 16 ani)
-primul copil < 11.99 ani beneficiaza de gratuitate la cazare, al doilea copil > 12 ani, achita 30% din tariful unui loc
fara pat suplimentar;
3 adulti + 2 copii> 12 ani-dar nu mai mari de 16 ani
-se achita 50% din valoarea unui loc pentru cheltuieli curente fara pat suplimentar
-a patra persoana adulta in camera tripla va achita 30%din tariful unui loc,fara pat suplimentar
APARTAMENT DELUXE
-se accepta maximum 4 persoane. Peste acest numar de persoane se aplica planul tarifar conform art.2 facilitati
pentru copii
APARTAMENT FAMILY
-se accepta 6 persoane , peste acest numar de persoane se aplica planul tarifar conform art.2facilitati pentru copii.
TARIFUL APLICAT COPIILOR PENTRU MICUL DEJUN ESTE URMATORUL:
‐ COPII PANA LA 5 ANI SUNT ACCEPTATI GRATUIT LA MICUL DEJUN
‐ COPII INTRE 5 ANI SI 12 ANI VOR ACHITA 20 RON PENTRU MICUL DEJUN
‐ COPII DE LA 12 ANI VOR ACHITA 35 RON PENTRU MICUL DEJUN
‐
Cazarea prompta a turistilor (ziua turistica incepe la ora 16:00 si se termina la ora 12:00);
Am prelungit oferta "Inscrieri timpurii" pana la 31.03.2021 ,astfel fata de tarifele standard puteti sa aplicati
discounturi:
- pentru perioada 01.06.2021-30.06.2021 - pana la discount 30%
- pentru perioada 01.07-31.08.2021 - pana la discount 25%
- pentru perioada 01.09-20.09.2021 - pana la discount 30%

Hotel Pinguin 3 stele Eforie Nord este situat intre Lacul Techirghiol si Marea Neagra, in apropiere de centrul statiunii,
la aproximativ 500 de metri de plaja. Hotel Pinguin este un hotel micut, format din parter si doua etaje. Toate
camerele hotelului sunt dotate cu balcon.
Pe langa spatiile de cazare, Hotel Pinguin Eforie Nord pune la dispozitia turistilor si un loc de joaca pentru copii.
Parcarea se asigura in limita locurilor disponibile, fara a fi posibila rezervarea prealabila a locului de parcare.
Cazarea la Hotel Pinguin se poate face in camera duble, camere triple si apartamente cu o capacitate de cazare de
pana la 6 persoane.
Este permis accesul cu animale de companie contra unei taxe.

Iași, B-dul Tutora nr 2, Sc.B, Parter Romania, 700160
Tel: 0756216216, 0758800500, 0752562562
Fix: 0040/232216216
E-mail :office@sinditour.ro
Web: www.sinditour.ro

Eforie Nord
Hotel Rhodos 3*
Tarife cazare dum-joi
CAZARE camera dubla standard ***
PERIOADA
TARIF CAZARE lei/pers/noapte
01.06-17.06
77
(6 +1 gratis)
18.06-30.06
88
(6 n+1 gratis)
01.07-08.07
110
09.07-15.07
132
16.07-23.08
160
24.08-31.08
127
01.09-15.09
(6n+1 gratis)
83
CAZARE camera dubla superioara***
PERIOADA
CAZARE lei/pers/noapte
01.06-17.06
94
(6 +1 gratis)
18.06-30.06
105
(6 n+1 gratis)
01.07-08.07
127
09.07-15.07
154
16.07-23.08
193
24.08-31.08
143
01.09-15.09
(6n+1 gratis)
99

TARIF MASA / LOC
30 ron/loc
30 ron/loc
30 ron/loc
30 ron/loc
30 ron/loc
30 ron/loc
30 ron/loc

TARIF MASA / LOC
30 ron/loc
30 ron/loc
30 ron/loc
30 ron/loc
30 ron/loc
30 ron/loc
30 ron/loc

CAZARE CAMERA TRIPLA***
PERIOADA
TARIF CAZARE
TARIF MASA / CAMERA
lei/cameră/noapte
220
01.06-17.06
90 ron
(6 +1 gratis)
18.06-30.06
231
90 ron
(6 n+1 gratis)
01.07-08.07
297
90 ron
09.07-15.07
341
90 ron
16.07-23.08
429
90 ron
24.08-31.08
330
90 ron
01.09-15.09
90 ron
(6n+1 gratis)
220
Pentru turismul de weekend (VINERI SI SAMBATA ) se percepe un tarif de 20% mai mare
din valoarea totala a cazarii .

Pentru inscrieri timpurii cu plata in avans pana la data de 30.04.2021
se acorda un discount de 10 %.
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SERVICII DE MASA:
**Mic dejun: 30 lei/pers/zi
**pentru camerele triple daca a 3-a persoana este un copil cu varsta pana in 7 ani se scade o
persoana de la micul dejun.
** pentru copii cu varsta pana in 7 ani micul dejun este gratuit.
* in camerele dbl superioare nu se accepta pat suplimentar !!
**Pranz sau cina -45 lei/pers/zi-pe baza de bonuri valorice
Pranzul sau cina se servesc la restaurant Acapulco si se afla la 2 minute de mers pe jos.
*Contravaloarea serviciilor suplimentare se achita separat
*Parcarea auto este inclusa in pret in limita locurilor disponibile.
*Loc de joaca gratuit pentru copii
*Tarifele sunt valabile doar pentru turismul organizat , pentru un sejur minim de 3 zile
*100% reducere pentru primul copil pana la varsta de 12 ani(fara pat suplimentar)
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Eforie Nord
Hotel: Traian 3*
Înscrieri timpurii cu plata integrală până la 31.03.2021 – minim 5 nopți
Cazare cu mic dejun

Perioada

01.05-31.05
01.06-30.06
01.10-01.11
01.09-30.09
Loc în cameră dublă
70 lei/noapte/pers
90 lei/noapte/pers
Camera single
120 lei/noapte/pers
165 lei/noapte/pers
Loc în apartament
110 lei/noapte/pers
130 lei/noapte/pers
Pat suplimentar
55 lei/zi
65 lei/zi
Prânz
35 lei/zi
35 lei/zi
Cină
35 lei/zi
35 lei/zi
Tratament 2 proceduri
30 lei/zi
30 lei/zi
Tratament 3 proceduri
40 lei/zi
40 lei/zi
Program proceduri în baza tratament: luni până vineri 8:00-16:00

01.07-31.08
130 lei/noapte/pers
240 lei/camera
170 lei/noapte/pers
85 lei/zi
35 lei/zi
35 lei/zi
30 lei/zi
40 lei/zi

Facilități copii:
 Copiii până la vârsta de 10 ani beneficiază de cazare gratuită (fără pat suplimentar)
 Pentru copii până la vârsta de 16 ani micul dejun este opțional 20 lei/zi/copil
 Pentru o persoană de peste 18 ani se achită contravaloarea cazării în regim single cu mic dejun
inclus cu excepția perioadei 01.07-31.08 când nu se dau camere în regim single.

Tarife standard – minim 5 nopți
Cazare cu mic dejun

Perioada

01.05-31.05
01.06-30.06
01.10-01.11
01.09-30.09
Loc în cameră dublă
80 lei/noapte/pers
110 lei/noapte/pers
Camera single
140 lei/noapte/pers
200 lei/noapte/pers
Loc în apartament
120 lei/noapte/pers
150 lei/noapte/pers
Pat suplimentar
55 lei/zi
65 lei/zi
Prânz
35 lei/zi
35 lei/zi
Cină
35 lei/zi
35 lei/zi
Tratament 2 proceduri
30 lei/zi
30 lei/zi
Tratament 3 proceduri
40 lei/zi
40 lei/zi
Program proceduri în baza tratament: luni până vineri 8:00-16:00

01.07-31.08
140 lei/noapte/pers
Nu sunt alocate
180 lei/noapte/pers
85 lei/zi
35 lei/zi
35 lei/zi
30 lei/zi
40 lei/zi

Facilități copii:
 Copiii până la vârsta de 10 ani beneficiază de cazare gratuită (fără pat suplimentar)
 Pentru copii până la vârsta de 16 ani micul dejun este opțional 20 lei/zi/copil
 Pentru o persoană de peste 18 ani se achită contravaloarea cazării în regim single cu mic dejun
inclus cu excepția perioadei 01.07-31.08 când nu se dau camere în regim single.
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Oferte speciale TRATAMENT
Oferta
„Cura balneară” – 9 nopți
– loc în dublă
„Cura balneară” – 9 nopți
– cameră single
„Cura balneară” – 9 nopți
– loc în dublă
„Cura balneară” – 9 nopți
– cameră single
„2 săptămâni de super
ofertă” – 12 nopți – loc în
dublă
„2 săptămâni de super
ofertă” – 12 nopți – camera
single
„2 săptămâni de super
ofertă” – 12 nopți – loc în
dublă
„2 săptămâni de super
ofertă” – 12 nopți – camera
single
„Balneo-terapie în Eforie”
– 12 nopți – loc în dublă
„Balneo-terapie în Eforie”
– 12 nopți – camera single
„Cura balnerară” – 9 nopți
– loc în dublă
„Cura balnerară” – 9 nopți
– camera single
„O săptămână de refacere”
– 7 nopți – loc în dublă
„O săptămână de refacere”
– 7 nopți – camera single

Perioada
01.05-31.05

Servicii incluse
Cazare cu mic Masă fișă cont
dejun
645 lei/pers
350 lei/pers

Tratament
30 lei/zi
240 lei/pers

Total
general

01.05-31.05

990 lei/pers

350 lei/pers

240 lei/pers

1580 lei/pers

01.06-30.06
01.09-01.10
01.06-30.06
01.09-01.10
01.05-31.05

891 lei/pers

350 lei/pers

240 lei/pers

1481 lei/pers

1287 lei/pers

350 lei/pers

240 lei/pers

1877 lei/pers

792 lei/pers

480 lei/pers

300 lei/pers

1572 lei/pers

01.05-31.05

1320 lei/pers

480 lei/pers

300 lei/pers

2100 lei/pers

01.06-30.06
01.09-01.10

1188 lei/pers

480 lei/pers

300 lei/pers

1968 lei/pers

01.06-30.06
01.09-01.10

1716 lei/pers

480 lei/pers

300 lei/pers

2496 lei/pers

01.07-15.07

1320 lei/pers

480 lei/pers

300 lei/pers

2100 lei/pers

01.07-15.07

2046 lei/pers

480 lei/pers

300 lei/pers

2826 lei/pers

01.07-15.07

990 lei/pers

360 lei/pers

240 lei/pers

1590 lei/pers

01.07-15.07

1535 lei/pers

360 lei/pers

240 lei/pers

2135 lei/pers

01.07-15.07

770 lei/pers

280 lei/pers

150 lei/pers

1200 lei/pers

01.07-15.07

1194

280 lei/pers

150 lei/pers

1624 lei/pers

1235 lei/pers
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Eforie Nord
Hotel Valul Magic 3*
SEZON ESTIVAL 2021

PerioadaAn

DBL.
DBL. APT.
STD.
deluxe 4pers.
2pers
Cazare/camera/noapte

TIP CAMERA

MIC
DEJUN

DEMI
PENS.

PENS.
COMPL.

Masa/PERS/ZI

Perioada

TARIF
( RON )

28.05 – 15.06.2021
16.06 – 21.06.2021
22.06 – 30.06.2021

115
165
176

165
237
248

204
303
314

35
35
35

80
80
80

115
115
115

TARIF
( RON )

01.07 – 05.07.2021
06.07 – 10.07.2021
11.07 – 15.07.2021
16.07 – 21.08.2021

209
242
308
325

297
325
369
413

363
396
457
534

35
35
35
35

80
80
80
80

115
115
115
115

22.08 – 25.08.2021
26.08 – 31.08.2021

308
297

391
380

484
451

35
35

80
80

115
115

01.09 – 08.09.2021

198

259

407

35

80

115

35

80

115

TARIF
( RON )

09.09 – 30.09.2021
176

226

314

Tarifele sunt valabile pentru minim 5 nopti. Pentru sejururi intre 2 si 4 nopti se adauga 10% in plus la tarifele din
tabel la cazare.
Pentru perioada 01.06.-30.06.2021 si 01.09-20.09.2021 camerele pot fi valorificate si pentru sejururi intre 1 si 4
nopti.
-

Micul dejun in valoare de 35 lei/pers/zi –bufet suedez Beraria Magica
Demipensiune – mic dejun - 35 lei/pers/zi -bufet suedez Beraria Magica
- dejun- 45 lei /pers/zi( bonuri valorice) Terasa Lebada(autoservire)
Pensiune completa – mic dejun – 35 lei /pers/zi bufet suedez Beraria Magica
- dejun
- 45 lei/pers/zi( bonuri valorice)Terasa Lebada(autoservire)
-cina
- 35 lei/pers/zi (bonuri valorice)Beraria Magica sau
Terasa Lebada(autoservire)
Se pot achizitiona servicii de masa (dejun si cina) personalizate in functie de cerintele
fiecarui client in parte (bonuri valorice).

Art.4 FACILITATI PENTRU COPII
CAMERA DUBLA STANDARD
2 adulti +1 copil (O - 11.99 ani)
-copilul beneficiaza de gratuitate la cazare,fara pat suplimentar
2 adulti+ 1 copil > 12 ani – dar nu mai mare de 16 ani
-copilul achita 30 % din tariful unui loc ,fara pat suplimentar
-a 3 - a persoana adulta in camera dubla standard achita 30 % din tariful unui loc ,fara pat suplimentar
2 adulti + 2 copii(O — 11.99 ani)
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- copiii beneficiaza de gratuitate la cazare
2 adulti + 2 copii ( 0 - 11.99 si > 12 ani)
-primul copil < 11.99 ani beneficiaza de gratuitate la cazare, al doilea copil > 12 ani,dar nu mai mare de 16 ani, achita
30% din tariful unui loc fara pat suplimentar;
2 adulti + 2 copii > 12 ani- dar nu mai mari de 16 ani
-se achita 50% din valoarea unui loc pentru cheltuieli curente fara pat suplimentar
CAMERA DUBLA DELUXE
2 adulti +1 copil (O - 11.99 ani)
-copilul beneficiaza de gratuitate la cazare,fara pat suplimentar
2 adulti+ 1 copil > 12 ani – dar nu mai mare de 16 ani
-copilul achita 30 % din tariful unui loc ,fara pat suplimentar
-a 3 - a persoana adulta in camera dubla standard achita 30 % din tariful unui loc ,fara pat suplimentar
2 adulti + 2 copii(O — 11.99 ani)
- copiii beneficiaza de gratuitate la cazare
2 adulti + 2 copii ( 0 - 11.99 si > 12 ani)
-primul copil < 11.99 ani beneficiaza de gratuitate la cazare, al doilea copil > 12 ani,dar nu mai mare de 16 ani, achita
30% din tariful unui loc fara pat suplimentar;
2 adulti + 2 copii > 12 ani- dar nu mai mari de 16 ani
-se achita 50% din valoarea unui loc pentru cheltuieli curente fara pat suplimentar
APARTAMENT
-se accepta maximum 4 persoane, indiferent de structura persoanelor. Peste acest numar de persoane se aplica
urmatorul plan tarifar:
4 pers.+ 1copil (0-11.99 ani)
--copilul beneficiaza de gratuitate la cazare,fara pat suplimentar
4 pers + 1 copil >12 ani – dar nu mai mare de 16 ani
- copilul achita 30 % din tariful unui loc ,fara pat suplimentar
4 pers + 1 adult sau 1 copil > 16 ani
-se achita valoarea unui loc cu pat suplimentar sau 50% din valoare unui loc pentru cheltuieli curente fara pat
suplimentar
TARIFUL APLICAT COPIILOR PENTRU MICUL DEJUN ESTE URMATORUL:
‐ COPII PANA LA 5 ANI SUNT ACCEPTATI GRATUIT LA MICUL DEJUN
‐ COPII INTRE 5 ANI SI 12 ANI VOR ACHITA 20 RON PENTRU MICUL DEJUN
‐ COPII DE LA 12 ANI VOR ACHITA 35 RON PENTRU MICUL DEJUN
Sa asigure cazarea prompta a turistilor (ziua turistica incepe la ora 16:00 si se termina la ora 12:00);
Am prelungit oferta "Inscrieri timpurii" pana la 31.03.2021 ,astfel fata de tarifele standard puteti sa aplicati
discounturi:
- pentru perioada 01.06.2021-30.06.2021 - pana la discount 30%
- pentru perioada 01.07-31.08.2021 - pana la discount 25%
- pentru perioada 01.09-20.09.2021 - pana la discount 30%

Hotel Valul Magic 3 stele Eforie Nord este amplasat in zona central-sudica a statiunii, la o distanta de aproximativ
350 de metri de plaja, in vecinatatea Hotelului Europa si la aproximativ 100 m de gara. Unitatea de cazare a fost
complet renovata si va ofera 52 de camere duble, 4 garsoniere si 2 apartamente dotate cu frigider, TV cu cablu, balcon
si aer conditionat. Pe langa facilitatile de cazare, Hotel Valul Magic Eforie Nord va sta la dispozitie cu un restaurant
cu terasa generoasa unde puteti servi o gama variata de preparate culinare.
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Eforie Nord
Vila: Blu Marine 3*
Tarife standard
TIP

PERIOADA

TARIF/ CAM

CAMERA
CAMERA DUBLA

TIP
CAMERA
APARTAMENT

TIP
CAMERA
APARTAMENT

NOAPTE
28.05.2020
14.06.2021
15.06.2021
19.06.2021
20.06.2021
02.07.2021
03.07.2021
09.07.2021
10.07.2021
16.07.2021
17.07.2021
28.08.2021
29.08.2021
31.08.2021
01.09.2021
07.09.2021
08.09.2021
20.09.2021
APARTAMENT SUPERIOR
PERIOADA
28.05.2020
14.06.2021
15.06.2021
19.06.2021
20.06.2021
02.07.2021
03.07.2021
09.07.2021
10.07.2021
16.07.2021
17.07.2021
28.08.2021
29.08.2021
31.08.2021
01.09.2021
07.09.2021
08.09.2021
20.09.2021
APARTAMENT STANDARD
PERIOADA
28.05.2020
15.06.2021
20.06.2021
03.07.2021
10.07.2021
17.07.2021
29.08.2021
01.09.2021
08.09.2021

150
176
277
398
484
495
484
363
275
TARIF/ CAMERA/
NOAPTE

275
330
407
594
702
869
737
528
484
TARIF/ CAMERA/
NOAPTE

14.06.2021
19.06.2021
02.07.2021
09.07.2021
16.07.2021
28.08.2021
31.08.2021
07.09.2021
20.09.2021

220
271
352
506
605
748
649
484
440

Iași, B-dul Tutora nr 2, Sc.B, Parter Romania, 700160
Tel: 0756216216, 0758800500, 0752562562
Fix: 0040/232216216
E-mail :office@sinditour.ro
Web: www.sinditour.ro

OFERTA EARLY BOOKING
Oferta valabila pentru rezervari efectuate pana la data 30.03.2021
Plata se va efectua integral pana la data de 15.04.2021
DISCOUNT de pana la 20%
TIP

PERIOADA

TARIF/ CAM

CAMERA
CAMERA DUBLA

TIP
CAMERA
APARTAMENT

TIP
CAMERA

NOAPTE
28.05.2020
15.06.2021

14.06.2021
19.06.2021

20.06.2021
02.07.2021
03.07.2021
09.07.2021
10.07.2021
16.07.2021
17.07.2021
28.08.2021
29.08.2021
31.08.2021
01.09.2021
07.09.2021
08.09.2021
20.09.2021
APARTAMENT SUPERIOR
PERIOADA
28.05.2020
14.06.2021
15.06.2021
19.06.2021
20.06.2021
02.07.2021
03.07.2021
09.07.2021
10.07.2021
16.07.2021
17.07.2021
28.08.2021
29.08.2021
31.08.2021
01.09.2021
07.09.2021
08.09.2021
20.09.2021
APARTAMENT STANDARD
PERIOADA

132
165
266
387
462
473
462
330
264
TARIF/ CAMERA/
NOAPTE

231
308
385
572
689
847
722
462
396
TARIF/ CAMERA/
NOAPTE

28.05.2020
14.06.2021
198
15.06.2021
19.06.2021
257
20.06.2021
02.07.2021
341
03.07.2021
09.07.2021
484
10.07.2021
16.07.2021
583
17.07.2021
28.08.2021
726
29.08.2021
31.08.2021
616
01.09.2021
07.09.2021
440
08.09.2021
20.09.2021
418
*Taxa hoteliera se percepe conform Hotararii Consiliului Local.
*Tarifele sunt exprimate in RON (cazare/camera/zi) cu TVA inclus.
*Tarifele includ servicii de cazare cu mic dejun pentru 2 persoane inclusiv in apartamente.
* Pranzul se serveste optional cu fisa cont, in sistem a la carte/bufet/ sau orice alta modalitate de servire a mesei , conform legislatiei
in vigoare.
APARTAMENT

Serviciile de masa
In functie de numarul oaspetilor micul dejun se poate servi a la carte in 5 variante de meniuri , la alegere.
Pranzul se va servi in sistem fisa cont, 40lei/persoana/zi.
Politica masa copii
0-4.99 ani GRATUIT (0% mic dejun)
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5-9.99 ani – 15lei/zi (50% mic dejun)
Peste 10 ani – 30lei/zi (100% mic dejun)
Dotari camere
Camerele duble au vedere partiala la mare si sunt dotate cu pat matrimonial, baie proprie, tv, minibar, internet, sistem de
climatizare.
Apartamentele standard au vedere partiala la mare, living si dormitor, baie proprie si sunt dotate cu pat matrimonial, canapea
extensibila, tv, minibar, internet, sistem de climatizare
Apartamentele superioare au vedere frontala la mare, doua camere cu pat matrimonial, living, tv, minibar, internet, sistem de
climatizare.
Facilitati pentru copii:
In camera dubla se pot caza maxim 2 adulti si 2 copii cu varsta pana la 11.99 ani GRATUIT, fara pat suplimentar asigurat;
In apartamentul standard se pot caza maxim 4 adulti si 2 copii cu varsta pana la 11.99ani
In apartamentul superior se pot caza maxim 5 adulti si 2 copii cu varsta pana in 11.99ani
Este obligatorie prezentarea actelor de identitate pentru adulti si a certificatelor de nastere pentru copii la data check-in-ului. In cazul
neprezentarii documentelor de identitate a ambelor persoane precum si a certificatelor de nastere pentru copii, prestatorul este
degrevat de obligatia prestarii de servicii pentru turistii ce detin voucherul respectiv. In cazul neprezentarii certificatului de nastere
al unui copil, se va achita 100% din contravaloarea unui loc de cazare si supliment de mic dejun in valoare de 30 lei/zi, indiferent de
varsta copilului.
Copiii cu varsta intre 0-2.99 ani beneficiaza de patut de bebe gratuit, la solicitarea turistilor si in limita stocului disponibil;
Patul suplimentar este contra cost la tariful de 50lei/noapte
Patul suplimentar este obligatoriu pentru copiii cu varsta mai mare de 12 ani sau pentru al doilea copil in camera
Facilitatile oferite pentru copii sunt valabile numai daca acestia sunt inscrisi in comanda transmisa sau pe vouchere.

Check- in începând de la 15:00-18:00
Check-out până la 11:00
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EFORIE NORD
HOTEL PETROLUL 3*
Capacitate hotel: 316 locuri clasificate la 3* (158 camere) si 22 locuri clasificate la 2* (11 camere).
Restaurante/Baruri: Restaurantul PETROLUL *** cu o capacitate de 338 locuri (modernizat integral).
Tratamente balneare: Baza de tratament din cadrul hotelului PETROLUL este data in functiune in anul 2011 si cuprinde
cabinete si spatii pentru tratarea urmatoarelor afectiuni: afectiuni reumatismale si ale aparatului locomotor, afectiuni ale
sistemului nervos, afectiuni ale aparatului cailor respiratorii, afectiuni endocrine, afectiuni dermatologice.
Resurse naturale folosite: apa minerala din Lacul Techirghiol, namol sapropelic din Lacul Techirghiol, apa sarata de mare.
Proceduri majore: Bai de namol, hidrokinetoterapie de grup in bazin cu apa sarata provenita din lacul Techirghiol,
cataplasme cu namol, cataplasme cu parafina, aerosoli cu apa sarata de mare, bai galvanice.
Proceduri adiacente: drenaj limfatic, electroterapie (galvanizari, ionizari, curenti de joasa frecventa, curenti frecventa medie,
magnetoterapie, ultrasunete), unde scurte, laser, kinetoterapie, masaj, bai de plante.

Pachete Odihna
01.0501.0601.0711.07Pentru sejururi de minim 3 nopti
31.05
30.06
10.07
31.08
Cazare in DBL 3* modernizata integral (dotata cu TV, minibar, aer condiţionat)
Cazare, masa pensiune completa meniu fix
132
154
176
187
(intrare cu masa de pranz)
Cazare, masa fisa cont 50 lei
132
154
176
x
Cazare, FISA CONT 75 lei/zi/pers
x
x
x
209
Supliment SINGLE
44
57
x
x
Tratament persoane neasigurate* – 3
45
45
45
45
proceduri/zi/persoana. Tratamentul se face
de luni pana sambata









01.0918.09

19.0931.10

154

149

154
x
61
45

149
x
57
45

In perioada 01.07-31.08 camerele nu se valorifica in regim single.
Daca se solicita meniu fix pentru copiii cu varsta de pana in 12 ani, tariful este de 40 lei/zi/persoana.
Valoarea pensiunii complete este de 65 lei/zi.
Un copil cu varsta de pana la 5 ani, insotit de doi adulti are gratuitate la cazare, fara pat suplimentar ; pentru al doilea
copil cu varsta de pana in 5 ani se achita o taxa de utilitati in valoare de 15 lei/zi.
Pentru copiii cu varsta mai mare de 5 ani, insotiti de doi adulti platitori, se va incasa suma de 15 lei/zi/persoana – taxa
de utilitati, fara acordarea de pat suplimentar;
Pentru un adult insotit de un copil cu varsta de pana la 5 ani, se aplica tariful de camera single;
Patul suplimentar se taxeaza cu 30 lei/zi.
Nu se accepta cazarea persoanelor insotite de animale de companie.

Pachete Tratament
Pentru sejururi de minim 3 nopti

01.0531.05

01.0630.06

01.0710.07

11.0731.08

01.0918.09

19.0931.10

Cazare in DBL 3* modernizata integral (dotata cu TV, minibar, aer condiţionat)
Tarifele sunt valabile doar cu conditia prezentarii biletului de trimitere de la medicul de familie si a cardului de
sanatate

Cazare, masa pensiune completa meniu fix
(intrare cu masa de pranz)
Cazare, masa fisa cont 50 lei

132

154

176

187

154

149

132

154

176

x

154

149

Cazare, FISA CONT 75 lei/zi/pers
Supliment SINGLE

x

Tratament persoane neasigurate* – 3
proceduri/zi/persoana. Tratamentul se face
de luni pana sambata

45

x
44

57
45

x
x

209
x

x

45

45

45

x
61

57
45

*persoane care nu se prezinta cu bilet de trimitere si card de sanatate.
Pentru a beneficia de tratament conform ofertei, turistul trebuie sa se prezinte cu biletul – tip de trimitere de la
medicul de familie sau medicul specialist si cardul de sanatate. In tariful pentru tratament sunt cuprinse doua consultatii
medicale (una la venire si una la plecare) si trei proceduri de tratament / zi / persoana.
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Eforie Sud
Hotel: Crisana 2*
Tarife cazare (fără masa) – minim 5 nopți

Perioada

Tarife / camera (2 pers.)

01.06. - 30.06.2021

100

01.07. - 11.07.2021

129

12.07. - 20.07.2021

144

21.07. - 20.08.2021

190

22.08. - 31.08.2021
01.09. - 30.09.2021

144
100

Baremul de masa (lei/zi/pers.)
Barem de masă
VARIANTA
Din care:
90,00
Mic dejun
19,00
Pranz + Cina
71,00
Facilitati:
pana in 5 ani – poate sa stea cu parintele in camera, nu percepem taxa;
5-7 ani – obtional poate inchiria un par suplimentar care este 50 % din valoarea unui loc si pentru
masa 50 % din valoarea unui mese pentru adult;
7-15 ani – obligatoriu se plateste pat suplimentar;
peste 15 ani – este considerat adult.
Hotel Crisana 2 stele este situat pe faleza Marii Negre la aproximativ 150m de plaja. Este un hotel cu 4
nivele, situat intr-o zona linistita avand ca vecini numai case particulare.
Camerele hotelului sunt renovate, au baie proprie cu apa calda nonstop datorita sistemului de incalzire
solara ce intra in dotarea hotelului.
Pentru turistii care sosesc cu autoturismul, hotelul pune la dispozitie 2 parcari luminate pe timp de noapte.
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Eforie Sud
Hotel: Gloria 2*
Tarife minim 3 nopti
PERIOADA

CAZARE /DBL /NOAPTE
PARTER

CAZARE /DBL /NOAPTE
ETAJ

18.06 -30.06
01.07 -15.07
16.07 -22.07

98
120
153
186
164
142
120
98

131
153
186
219
197
175
153
131

23.07 -14.08
15.08 -21.08
22.08 -28.08
29.08 -04.09
05.09 -11.09

Copiii pana in 3 ani au gratuitate la cazare in pat cu parintii. Copiii intre 3-16 ani achita 10lei/noapte la cazare in pat cu
parintii. Patul suplimentar este 40lei/noapte in orice perioada pentru copii pana in 16 ani.
Hotelul ramane pe clasificare de 2 stele pentru 2021, camerele sunt renovate integral la etaj, termopane, usi si dotari noi,
mobilier nou. Baile sunt nerenovate dar arata bine. Camerele de la parter sunt partial renovate si nu dispun de balcon.
La recepţie se achită taxa de salubritate, taxa de staţiune – conform H.C.L.M./2004
Check- in începând de la 18:00
Check-out până la 12:00
Hotelul Gloria Eforie Sud 2 stele este amplasat in zona de nord a statiunii, la o distanta de 100 de metri fata de plaja. Hotelul are 4 etaje si
va pune la dispozitie 117 camere utilata cu mobilier din lemn, masuta, televizor si mocheta. La cerere, camerele pot fi dotate cu frigider.
Hotelul este pozitionat perpendicular pe tarmul marii, de aceea puteti admira marea din balcoanele camerelor. Pentru servicii de masa,
restaurantul hotelului va sta la dispozitie cu un meniu variat care include si preparate dietetice. Hotelul Gloria Eforie Sud este prevazut cu
parcare proprie care poate fi utlizata gratuit de oaspeti.
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Jupiter
Hotel Delta 3*


Oferta Inscrieri Timpurii 31.03.2021

Dubleaza distractia cu Inscrieri Timpurii!
La sejur de 6 nopti:
 GRATUIT cazare si masa pentru copii intre 0 – 12 ani
 2 intrari/familie la Galaxy WaterPark *
 acces la TOATE spectacolele Teatrului de Vara Jupiter *
TARIFE CAZARE CU ALL INCLUSIVE
All Inclusive

Camera
dubla
<7 ani

DBL/zi
<12 ani
Sejur minim 6 nopti
01.05-15.06
414
53
177
16.06-30.06
456
59
186
01.07-15.07
545
71
209
16.07-25.08
652
84
239
26.08-31.08
545
71
209
01.09-07.09
456
59
186
08.09-30.09
414
53
177
 *La sejur de minim 6 nopti: primul si al 2-lea copil intre 0 - 12 ani cazati in camera cu doi adulti,
beneficiaza de gratuitate 100% la cazare si masa, cu pat suplimentar inclus (max 1 / camera).
Persoanele cu varsta peste 12 ani achita supliment conform tarifelor din tabel. 2 intrari/familie in
limita a 3h la Galaxy WaterPark Jupiter (1 iulie - 31 august), o intrare gratuita pentru 2
persoane/camera la Paradis Land– parc de aventura si acces la toate spectacolele semnate Teatrul
de Vara Jupiter (1 iulie - 31 august) din perioada rezervata. Oferta valabila pana la data de
28.02.2021, in limita locurilor disponibile;
 Primul si al 2-lea copil intre 0 - 7 ani cazati in camera cu doi adulti, beneficiaza de gratuitate 100%
la cazare si masa, cu pat suplimentar inclus (max 1 / camera). Persoanele cu varsta peste 7 ani
achita supliment conform tarifelor din tabel;
 La sejur de minim 5 nopti, turistii beneficiaza gratuit de spectacole la Teatrul de Vara Jupiter:
saptamanal - un concert, o piesa de teatru si o piesa de teatru pentru copii (1 iulie - 31 august), o
intrare gratuita pentru 2 persoane/camera la Paradis Land – parc de aventura si 1 acces/familie in
limita a 3h la Galaxy WaterPark Jupiter (1 iulie - 31 august);
 2 sezlonguri/camera pe unul dintre sectoarele de plaja;
 Toate tipurile de camera includ servicii de masa pentru 2 persoane. Pentru persoanele peste 12 ani
se achita supliment/zi conform tarifelor din tabel;
 In camerele duble family se pot caza maxim 4 persoane. Aceastea sunt prevazute cu pat
matrimonial si 2 paturi suprapuse de o persoana. Sunt acceptate familiile formate din 2 adulti si 2
copii cu varsta peste 7 ani;
 In apartamente se pot caza maxim 4 persoane. Acestea sunt formate din living cu canapea
extensibila pentru 2 persoane si dormitor;
 Nu se accepta cazarea persoanelor cu animale de companie;
 Este obligatorie purtarea bratarii de identificare (primita de la receptia hotelului), pe toata perioada
sejurului.
 Sanatatea si siguranta oaspetilor si angajatilor nostri sunt extrem de importante pentru noi, de
aceea am implementat o serie de masuri de prevenire in linie cu recomandarile autoritatilor. De
asemenea, ne rezervam dreptul sa efectuam modificari asupra programului de functionare si
asupra destinatiilor spatiilor comune.
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Oferta STANDARD vara sezon estival 2021
GRATUIT CAZARE si MASA pentru copii intre 0 – 7 ani *
INCLUS spectacole la Teatrului de Vara Jupiter **
INCLUS bilete la parcul de aventura Paradis Land **
INCLUS acces la Galaxy WaterPark Jupiter **
TARIFE CAZARE CU ALL INCLUSIVE
Camera dubla

01.05-15.06
16.06-30.06
01.07-15.07
16.07-25.08
26.08-31.08
01.09-07.09

DBL/
zi
436
480
573
687
573
480

Camera dubla family

Apartament

<7 ani

<12 ani

DBL/zi

<7 ani

<12 ani

Apt/zi

<7 ani

55
60
72
86
72
60

185
196
220
251
220
196

491
550
654
763
654
550

55
60
72
86
72
60

191
213
251
294
251
213

540
589
736
932
736
589

55
60
72
86
72
60

<12
ani
213
234
283
343
283
234

436
55
185
491
55
191
540
55
213
08.09-30.09
 Primul si al 2-lea copil intre 0 - 7 ani cazati in camera cu doi adulti, beneficiaza de gratuitate
100% la cazare si masa, cu pat suplimentar inclus (max 1 / camera). Persoanele cu varsta peste
7 ani achita supliment conform tarifelor din tabel;
 La sejur de minim 5 nopti, turistii beneficiaza gratuit de spectacole la Teatrul de Vara Jupiter:
saptamanal - un concert, o piesa de teatru si o piesa de teatru pentru copii (1 iulie - 31 august),
o intrare gratuita pentru 2 persoane/camera la Paradis Land – parc de aventura si 1
acces/familie in limita a 3h la Galaxy WaterPark Jupiter (1 iulie - 31 august);
 2 sezlonguri/camera pe unul dintre sectoarele de plaja;
 Toate tipurile de camera includ servicii de masa pentru 2 persoane. Pentru persoanele peste 12
ani se achita supliment/zi conform tarifelor din tabel;
 In camerele duble family se pot caza maxim 4 persoane. Aceastea sunt prevazute cu pat
matrimonial si 2 paturi suprapuse de o persoana. Sunt acceptate familiile formate din 2 adulti
si 2 copii cu varsta peste 7 ani;
 In apartamente se pot caza maxim 4 persoane. Acestea sunt formate din living cu canapea
extensibila pentru 2 persoane si dormitor;
 Nu se accepta cazarea persoanelor cu animale de companie;
 Este obligatorie purtarea bratarii de identificare (primita de la receptia hotelului), pe toata
perioada sejurului.
 Sanatatea si siguranta oaspetilor si angajatilor nostri sunt extrem de importante pentru noi, de
aceea am implementat o serie de masuri de prevenire in linie cu recomandarile autoritatilor.
De asemenea, ne rezervam dreptul sa efectuam modificari asupra programului de functionare
si asupra destinatiilor spatiilor comune.
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Hotel Delta pune la dispozitie 274 camere duble etaj, 34 camere duble family si 5 apartamente.
Dotari camere etaj: TV color (televiziune prin cablu), telefon direct, internet wifi, frigobar, aer
conditionat, balcon. Toate camerele au baie proprie cu dus.
Facilitati hotel: restaurant cu aer conditionat, restaurant terasa cu spectacole, pizzerie - cuptor
cu lemne, restaurant italian, restaurant fish&grill, piano bar, 5 sali de conferinte, acces internet, babyland, plaja privata, parcare (serviciu cu plata).
Hotel California pune la dispozitie 110 camere duble si 4 apartamente.
Dotari camere: TV color (televiziune prin cablu), telefon direct, internet wifi, frigobar, aer
conditionat, balcon. Toate camerele au baie proprie cu dus.
Facilitati hotel: restaurant cu aer conditionat, restaurant terasa la piscina cu muzica live, pizzerie –
cuptor cu lemne, bar de zi, piscina exterioara, cocktail bar la piscina, sauna, jacuzzi, 2 sali de conferinte, babyland, plaja privata, parcare (serviciu gratuit, in limita locurilor disponibile, fara rezervare prealabila).

-

-

Concept Family All Inclusive:
Acces si sezlong cu umbrela (in limita disponibilitatilor), la piscina Hotelului California;
Acces la sauna si jacuzzi la Hotel California (cu rezervare prealabila);
2 sezlonguri cu umbrela incluse/camera pe plaja Copiilor sau pe plaja California pentru toti turistii
cazati in hotelurile Grupului CoHotels; La fiecare din cele doua sectoare de plaja turistii beneficiaza de
dj si echipe de animatori, care vor umple momentele petrecute la soare cu jocuri si concursuri
captivante;
30 min. Aqua gym;
Restaurant Delta (AI) - Orchestra live, solisti, trupe de dansatori, momente comice si de magie,
animatori, intr-un cuvant spectacol seara de seara;
Restaurant California (AI) - atmosfera romantica, muzica live, in fiecare seara la terasa piscinei cu
vedere la mare;
20% reducere la Restaurant „Cucina Italiana” – a-la-carte - bucataria mediteraneana, canzonetele
italiene, cuptorul de pizza cu lemne, toate intr-o gradina atent amenajata. – serviciu cu plata
20% reducere la Restaurant Fish & Grill – a-la-carte – In acordurile pianului, pe malul marii vei gusta
cele mai savuroase specialitati de carne si peste. – serviciu cu plata
Internet Wifi gratuit in camere si in spatiile comune;
Parcare pazita si supravegheata video la Hotel Delta – serviciu cu plata
Sistem de servire al meselor si bauturilor:

In regim bufet: mic dejun (0730-0930), gustare (1030-1130), pranz (1230-1500), gustare (1700-1800) si
cina (1900-2130). Acestea vor fi servite in spatii special amenajate in cadrul unitatii hoteliere unde
beneficiati de serviciile de cazare. Serviciile incep in prima zi de cazare cu cina.
Gustarea de dimineata se compune din doua dintre urmatoarele produse: fructe, fursecuri,
crostata, chec etc.
Gustarea de dupa-amiaza se compune din doua dintre urmatoarele produse: pizza, focaccia,
inghetata, compot de fructe, fructe, etc.
Bauturile alcoolice si non-alcoolice incluse se pot servi, astfel:

1. Baruri restaurante in timpul programului de servire al meselor principale: apa, sucuri naturale
si carbogazoase, cafea, ceai, bere draft, vin alb/roze/rosu draft, bauturi alcoolice.
2. Baruri plaje in intervalul 0800-1900: apa, sucuri, cafea, ceai, bere draft.
3. Piano Bar in intervalul 0800-2400: apa, sucuri naturale si carbogazoase, cafea, ceai, bere draft,
vin alb/roze/rosu draft, bauturi alcoolice.
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4. Lobby Bar California in intervalul 0800-2400: apa, sucuri naturale si
carbogazoase, cafea, ceai, bere draft, vin alb/roze/rosu draft, bauturi alcoolice.
5. Bar piscina California in intervalul 0800-2300: apa, sucuri naturale si
carbogazoase, cafea, ceai, bere draft pe toata durata zilei. Bauturi alcoolice si
vin alb/roze/rosu draft in timpul programului de servire al meselor principale.

Bauturi alcoolice incluse: whiskey, vodka, vermut alb/rosu, , crema de whiskey,
gin, digestiv.


Clubul Copiilor – TOTUL INCLUS pentru turistii Cohotels

Casa cu Povesti – pe scena de sub cupola teatrului din parcul de distractii „Baby
Land” vor fi
prezentate zilnic spectacole interactive de teatru pentru copii, sustinute de actori
profesionisti.
Centrul de Dans si Atitudine – cursurile de initiere in dans si expresie corporala vor fi
insosite de cursuri Zumba pentru mamici si copii.

Atelierul de Creatie – intr-un spatiu special amenajat, animatori profesionisti ii
vor introduce pe copii in fiecare zi in tainele modelajului, picturii, artei origami. O
expozitie va reuni, saptamanal, cele mai reusite creatii ale micilor cursanti.
Scoala de Teatru – pentru toti copiii pasionati de actorie, o trupa de profesionisti
va sustine zilnic cursuri de initiere in acest univers fascinant. Un spectacol saptamanal,
va da ocazia punerii in practica a celor invatate.
Plaja Copiilor – o intreaga plaja apartinand grupului Cohotels este amenajata
cu tobogane si jocuri gonflabile. O echipa de animatori profesionisti se va dedica
organizarii jocurilor si concursurilor pentru cei mici. Pe langa amenajarile de plaja,
special pentru mamici, tatici si bunici vor fi puse la dispozitie jocuri de table si sah.
Babyland (1630-2300) – Unicul parc de distractii interactive pentru copii din
Sudul litoralului. Aici veti gasi instalate noile modele de tobogane, plase elastice si curse
cu obstacole. In fiecare seara, petrecerile tematice si parada personajelor de poveste ii
vor avea ca invitati speciali pe Batman, Spiderman, zana Ariel si mai vechii eroi din
povestirile cu pirati si indieni.
Gradinita cu program de babysitting (0900-1200 si 1600-2100) - locul in care iti poti lasa copilul
sub atenta supraveghere a animatorilor hotelului. Pentru copii cu varsta cuprinsa intre 3 si 12
ani. Situata in incinta hotelului California.

Multumim pentru ca ai ales sa petreci un sejur de calitate cu cei dragi tie, in familia
Cohotels!
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Jupiter
Hotel: Majestic 3*
PERIOADA

TARIF DE PERSOANA/ lei / NOAPTE (includ pachet cazare + masa)
CAMERA SINGLE
CAMERA DUBLA
APARTAMENT

Pachet cazare cu
Pachet cazare cu
Pachet cazare cu
MD
DP
AI
MD
DP
AI
MD
DP
AI
28.05 - 17.06.2021 77
149
220
61
132
204
83
154
226
18.06 - 24.06.2021 110
182
253
77
149
220
105
176
248
25.06 - 01.07.2021 143
215
286
99
171
242
132
204
275
02.07 - 15.07.2021 X
248
319
X
193
264
X
237
308
16.07 - 22.07.2021 X
X
X
X
X
286
X
X
341
23.07 - 14.08.2021 X
X
X
X
X
308
X
X
374
15.08 - 21.08.2021 X
X
X
X
X
286
X
X
341
22.08 - 04.09.2021 X
248
319
X
193
264
X
237
308
05.09 - 11.09.2021 143
215
286
99
171
242
132
204
275
12.09 - 18.09.2021 77
149
220
61
132
204
83
154
226
Suplimentul de masa Demipensiune este obligatoriu în perioadele 02.07.2021 - 15.07.2021 si 22.08.2021 - 04.09.2021
Suplimentul de masa All inclusive este obligatoriu în perioada 23.07.2021 - 14.08.2021
SUPLIMENTE MASA
MIC DEJUN
DEMIPENSIUN
ALL INCLUSIVE
E
INFANT (0-2 ani neimpliniti)
GRATUIT
GRATUIT
GRATUIT
PRIMUL COPIL (2-10 ani neimpliniti)
GRATUIT
GRATUIT
GRATUIT
AL DOILEA COPIL (2-10 ani neimpliniti)
15
50
80
PRIMUL COPIL (10-14 ani neimpliniti)
15
50
80
AL DOILEA COPIL (10-14 ani neimpliniti)
15
50
80
COPIII peste 14 ani sau ADULT
30
100
160
Patul suplimentar este obligatoriu pentru categoriile marcate cu steluta ( * )
Patul suplimentar este obligatoriu pentru categoriile marcate cu steluta ( * )

PAT
SUPLIMENTAR

28.05 - 18.09.2021

*
Cazare
22
28
33
44
55
66
55
44
33
22

Suplimentul Demipensiune contine: mic dejun, gustare, pranz sau cina (bauturi incluse) conform anexei 2.
Suplimentul All Inclusive contine: mic dejun, gustare, pranz (bauturi incluse), gustare, cina (bauturi incluse) conform anexei 2. Suplimentul de masa
pentru copii va fi acelasi cu pachetul achizitionat de adultii insotitori.
Sejurul de minim 5 nopti, obligatoriu cu acelasi supliment de masa.

*
*
*
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DISCOUNTURI INSCRIERI TIMPURII APLICATE INTREGULUI PACHET ACHIZITIONAT
PERIOADA
28.05 ‐ 18.09.2021
28.05 ‐ 17.06.2021
18.06 ‐ 24.06.2021
25.06 ‐ 01.07.2021
02.07 ‐ 15.07.2021
16.07 ‐ 22.07.2021
23.07 ‐ 14.08.2021
15.08 ‐ 21.08.2021
22.08 ‐ 04.09.2021
05.09 ‐ 11.09.2021
12.09 ‐ 18.09.2021

FLEXIDISCOUNT ‐ ACHITAREA UNUI AVANS 20% SI DIFERENTA PANA
LA 15 MAI 2021
ACHITARE IN AVANS INTEGRAL PANA LA
31.12.2020
28.02.2021
30.04.2021
31.12.2020 28.02.2021 30.04.2021 15.05.2021 AVANS DISCOUNT AVANS DISCOUNT AVANS DISCOUNT
30%
20%
10%
5%
20%
15%
20%
10%
20%
5%
30%
20%
10%
5%
20%
15%
20%
10%
20%
5%
30%
20%
10%
5%
20%
15%
20%
10%
20%
5%
30%
20%
10%
5%
20%
15%
20%
10%
20%
5%
30%
20%
10%
5%
20%
15%
20%
10%
20%
5%
30%
20%
10%
5%
20%
15%
20%
10%
20%
5%
30%
20%
10%
5%
20%
15%
20%
10%
20%
5%
30%
20%
10%
5%
20%
15%
20%
10%
20%
5%
30%
20%
10%
5%
20%
15%
20%
10%
20%
5%
30%
20%
10%
5%
20%
15%
20%
10%
20%
5%
DISCOUNT INSCRIERI TIMPURII STANDARD

OBSERVATII:
INSCRIERI TIMPURII STANDARD
Rezervarile efectuate se transmit in maximum 3 zile dupa terminarea perioadei de vanzare si se achita integral in avans pana la termenul inscris pe factura. Rezervarile pot fi
modificate sau anulate doar cu pierderea integrala a sumelor achitate in avans.
Reducerea pentru INSCRIERI TIMPURII nu se cumuleaza cu alte reduceri/oferte.
FLEXIDISCOUNT / INSCRIERI TIMPURII FLEXIBIL
Rezervarile efectuate se transmit in maximum 3 zile dupa terminarea perioadei de vanzare si se achita pana la termenul inscris pe factura. Oferta Flexidiscount
implica plata unui avans de 20%, iar diferenta (80%) se achita pana la 15.05.2021.
Rezervarile pot fi modificate sau anulate doar cu pierderea integrala a sumelor achitate in avans.
Reducerea pentru OFERTA FLEXIDISCOUNT nu se cumuleaza cu alte reduceri/oferte.

Apartamentele nu se vand cu programul Inscrieri Timpurii.
Facilitati
All inclusive Piscina Internet Sala conferinta Loc joaca Parcare Restaurant Aer conditionat Balcon
Alte specificatii
Ora check-in: 18:00 | Ora check-out: 12:00
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FACILITATI ACORDATE COPIILOR:
Infant 0 – 2 ani beneficiaza de gratuitate la cazare si masa in functie de pachetul achizitionat de adult (fara pat suplimentar asigurat)
Primul copil de la 2 pana la 10 ani beneficiaza de gratuitate la cazare si masa in functie de pachetul achizitionat de adult (fara pat suplimentar asigurat)
Al doilea copil de la 2 pana la 14 ani
- achita valoarea mesei la un tarif special in functie de pachetul achizitionat de adult: MD/DP/AI;
- achita valoarea patului (obligatoriu) la un tarif special in functie de sezon;
Primul copil de la 10 pana la 14 ani
- achita valoarea mesei (obligatoriu) la un tarif special in functie de pachetul achizitionat de adult: MD/DP/AI;
- achita valoarea patului (optional) la un tarif special in functie de sezon si se acorda pat suplimentar;
2 copii de la 10 pana la 14 ani
- achita fiecare valoarea mesei (obligatoriu) la un tarif special in functie de pachetul achizitionat de adult;
- achita valoarea patului (obligatoriu) la un tarif special in functie de sezon si se acorda un pat suplimentar
Copiii peste 14 ani
- achita valoarea mesei integral in functie de pachetul achizitionat de adult: MD/DP/AI;
- achita valoarea patului (obligatoriu) la un tarif special in functie de sezon si se acorda un pat suplimentar.
Numarul maxim de copii admis in camerele duble este 2, indiferent de varsta.
In camera se poate introduce MAXIM un pat suplimentar;
Turistii sunt obligati sa certifice varsta copiilor printr-un act de identitate la check-in.
SERVICII GRATUITE:
- Piscina exterioara cu sezlonguri si umbrele (in limita disponibilitatii).
- Accesul la piscina hotelului este GRATUIT NUMAI PENTRU TURISTII HOTELULUI in intervalul orar 10.00 - 18.00.
- Parcare auto (in limita locurilor disponibile). Prestatorul nu percepe taxa pentu parcare, nu retine locuri de parcare pentru turisti si nu isi asuma raspunderea
pentru eventualele probleme aparute (furtul din masini, deteriorarea acestora in parcare, etc).
- Uscatorul de par si fierul de calcat se imprumuta de la receptie (in limita disponibilitatii).
- Curatenia in camera se face zilnic.
- Lenjeria de pat se schimba o data la 3 zile;
- Prosoapele se schimba o data la 2 zile;
- Internet wireless: in zona receptiei si a piscinei;
- Seif pastrare valori la receptie;
- Camera bagaje;
- Informatii turistice;
- Loc de joaca pentru copii;
- Birou pentru turisti dotat cu PC si imprimanta, conexiune wifi;
- Rezervarea biletelor la spectacole, teatru, Parc Aventura Land;
- Informatii despre starea vremii;
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- Trezirea turistilor la ora solicitata;
- Transmiterea de mesaje;
- Predarea corespondentei turistilor;
- Asigurarea de ziare, reviste in receptie;
- Comenzi taxi;
- Sah, table, rummy, carti de joc.
TIPURI DE MASA
- Mic dejun inclus in tariful de cazare/pers/zi;
- Demipensiune (mic dejun + gustare + pranz sau cina) - 65 lei/pers/zi. Suplimentul demipensiune este obligatoriu in perioada 02.07 -15.07.2021 si 22.0804.09.2021;
- All-inclusive (mic dejun + gustare + pranz + gustare + cina) - 130lei/pers/zi. Suplimentul all inclusive este obligatoriu in perioada 16.07-21.08.2021.
Alte informatii: vegetarienii, cei care au un regim alimentar dietetic sau cei care tin post, sunt rugati sa informeze receptia in momentul cazarii.
CONCEPT ALL INCLUSIVE COMPLEX HOTELIER MAJESTIC JUPITER
MASA
07.30-10.00 Mic dejun tip bufet suedez (include diferite tipuri de omleta, branzeturi, mezeluri, legume, fructe, dulciuri, apă, racoritoare, ceai, cafea)
11.00-12.00 Gustare (produse de patiserie)
13.00-15.00 Pranz tip bufet suedez (include supe, ciorbe, mancare gatita, garnituri, salate, legume, fructe, dulciuri)
17.00-18.00 Gustare (produse de patiserie)
18.30-20.30 Cina tip bufet suedez (include mancare gatita, gratar, garnituri, salate, legume, fructe, dulciuri)
- In lunile mai, iunie şi septembrie masa se va servi sub formă de bufet suedez (pentru un minimum de 50 de persoane) sau de meniu fix cu servire la masa
(pentru un numar mai mic de 50 persoane).
- Orele de masa pot suferi modificari;
- In lunile iulie, august masa se va servi in sistem bufet suedez indiferent de numarul de persoane.
BAUTURI
Băuturile non-alcoolice neimbuteliate (apă, racoritoare, ceai, cafea) si alcoolice neimbuteliate (bere draft, vin de masă draft alb sau roşu, vermut, lichior, vodcă,
coniac) pot fi servite nelimitat pentru pachetele cu demipensiune sau all inclusive, la bar, in restaurant sau în locurile special amenajate între orele:
10.00-21.00 pentru pachetele all inclusive
10.00-15.00 pentru pachetele cu demipensiune – pranz
17.00-21.00 pentru pachetele cu demipensiune – cina
- După ora 21.00 toate băuturile sunt contra cost.
- Toate bauturile racoritoare sau alcoolice imbuteliate sunt contra cost.
ANIMATIE
- gradina de vara;
- piscina exterioara;

Iași, B-dul Tutora nr 2, Sc.B, Parter Romania, 700160
Tel: 0756216216, 0758800500, 0752562562
Fix: 0040/232216216
E-mail :office@sinditour.ro
Web: www.sinditour.ro

- terasa si restaurant;
- loc de joaca pentru copii;
- spectacole de divertisment;
- program artistic seara in perioada 15.07-25.08.2021 pe terasa restaurantului.
Statiunea Jupiter este situata intre Neptun si Cap Aurora, la 5 km de Mangalia si 37 km de Constanta. In anul 1968 a fost inaugurata ca o mica statiune, situata
intr-un cadru natural pitoresc, reprezentat de o faleza intinsa intre lacul Tismana si padurea Comorova.
Hotelul Majestic Jupiter este amplasat in partea de nord a statiunii, la aproximativ 100 m de plaja, punand la dispozitia oaspetilor sai toate conditiile necesare de a
petrece o vacanta unica.
Traieste un vis de vara, de dimineata pana la apus, intr-un ambient idilic care transcede realitatea, care va ofera o oaza de relaxare si racoare.
Hotelul Majestic Jupiter este un spatiu care da valoare timpului, un loc incarcat de caldura, verdeata si luminat de valurile Marii Negre, o locatie ideala pentru
petrecerea vacantei.

Hotelier Majestic Jupiter este amplasat in partea de nord a statiunii Jupiter, la aproximativ 50 m de plaja. Hotelul este clasificat la categoria 3***(trei stele),
dispune de camere dotate cu pat matrimonial sau twin. Complexul are 171 de camere duble si 8 apartamente, piscina exterioara, plaja publica cu nisip, umbrele si
sezlonguri contra cost, foisor, gradina de vara, terasa si restaurant, sali de conferinte, loc de joaca pentru copii, spectacole de divertisment in cadrul programului
artistic in perioada 15.07-25.08.2021 care se desfasoara seara pe terasa restaurantului.
PREZENTARE SPATII DE CAZARE:
- Camera single : cuprinde spatiu de dormit cu o suprafata de 12 mp (cu pat matrimonial/twin), baie cu dus, balcon
Capacitate : 1 adult, 1 adult + 1 copil (0 pana la 14 ani)
- Camera dubla cuprinde spatiu de dormit cu o suprafata de 12mp (cu pat matrimonial sau paturi twin), baie cu dus, balcon
Capacitate : 2 adulti, 2 adulti + 1 copil (0 pana la 14 ani) sau 2 adulti si 2 copii (0 pana la 14 ani).
- Dotari camera : (twin sau matrimoniala), podea acoperita cu parchet, minibar, televizor, televiziune prin cablu , aer conditionat, baie cu dus, prosoape,
cosmetice de baie.
- Apartamentul cuprinde un dormitor, living, baie si balcon, suprafata totala 32 mp
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Capacitate : 2 adulti, 3 adulti + 1 copil (0 pana la 7 ani) sau 2 adulti si 2 copii (0 pana la 14 ani)
- Dotari apartament : podea acoperita cu parchet, minibar, televizor, televiziune prin cablu , aer conditionat, baie cu dus, prosoape, cosmetice de baie, canapea
extensibila in living
Solicitarile turistilor de a beneficia de camera alaturate, la etaj sau parter (twin, matrimoniala), cu vedere la parcare sau piscina, nu se pot confirma pana la
momentul alocarii camerelor. Aceasta solicitare poate ramane ca o simpla optiune, pe care incercam sa o satisfacem in limita disponibilitatilor, fiind exclusa
garantarea.
- Apartamentele nu fac parte din alocatia contractuala, iar solicitarile de rezervare pe acest tip de spatiu de cazare vor fi onorate de catre hotel in functie de
disponibilitate.
- Tarifele de cazare sunt exprimate in lei/pers/zi, includ mic dejun, sunt tarife nete (inclusiv TVA) si nu includ taxe locale.
SALI DE CONFERINTA
Complexul beneficiaza de 4 sali de conferinta. Capacitatea acestora este de 20, 50, 80 si 100 locuri.
Salile de conferinta sunt dotate cu: aer conditionat, conexiune la internet, videoproiector, flipchart, ecran de proiectie.
REGULAMENT COMPLEX HOTELIER MAJESTIC JUPITER
- Check-in-ul in hotel se face incepand cu ora 18:00, prezentand actul de identitate pentru inregistrare si pentru a se elibera cheia aferenta camerei rezervate, de
care turistul este responsabil din acel moment.
- Check-out-ul se face pana la ora 12:00. Predarea cheii se va face numai dupa ce s-a realizat verificarea camerei de catre personalul de serviciu. Pentru
pierderea, degradarea sau nepredarea la check-out a cheii de acces se percepe o taxa de 50 lei.
- Solicitarile turistilor de a beneficia de: camere alaturate, la etaj superior sau cu vedere la mare NU se pot confirma pana in momentul alocarii camerelor.
Aceasta solicitare poate ramane ca o simpla optiune, pe care incercam sa o satisfacem in limita disponibilitatilor, FIIND EXCLUSA GARANTAREA!
- Pentru turistii care beneficiaza de servicii de masa este obligatorie purtarea bratarilor primite la check-in. Serviciile vor fi oferite pentru numarul de adulti si
copii declarati in rezervare. Persoanele nedeclarate vor fi incasate la receptie la tariful din ziua respectiva.
- Parcare auto (in limita locurilor disponibile). Prestatorul nu percepe taxa pentu parcare, nu retine locuri de parcare pentru turisti si nu isi asuma raspunderea
pentru eventualele probleme aparute (furtul din masini, deteriorarea acestora in parcare, etc);
- Prestatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru furturile din incinta Complexului Hotelier. Este recomandat ca bunurile de valoare sa fie pastrate in seiful de la
receptie, unde se predau pe baza unui proces verbal de predare-primire.
- Fumatul este strict interzis cu exceptia zonelor exterioare special amenajate.
- In incinta Complexului Hotelier nu este permis accesul cu animale de companie.
- Prestatorul nu percepe taxa pentru internet si nu isi asuma raspunderea pentru eventualele defectiuni a semnalului cauzate de furnizorul de internet sau de
suprasolicitarea acestuia de catre turisti.
- Se interzice intrarea in spatiile destinate personalului.
- In incina Complexului Hotelier nu se accepta muzica la volum ridicat, fara aprobarea Prestatorului.
- Copiii nu trebuie lasati nesupravegheati.
- Nu este permis nudismul sau orice forma de exhibitionism.
- Nu este permis calcatul pe iarba sau distrugerea de vreun fel a vegetatiei.
- Este obligatorie pastrarea curateniei, utilizand cosurile de gunoi amplasate in Complexul Hotelier.
- Deteriorarea de catre turisti a oricarui obiect din inventar, atrage raspunderea materiala a acestora.
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- Pentru orice defectiune din incinta Complexului Hotelier, turistii trebuie sa anunte la receptie cat de repede posibil.
- Se interzice cu desavarsire introducerea in spatiile de cazare a paturilor pliante sau a sezlongurilor provenite din afara Complexului Hotelier. Pentru orice
persoana in plus se va achita o taxa suplimentara aferenta unui pat suplimentar + valoarea mesei (in functie de varsta si perioada).
- Se interzice cu desavarsire introducerea in hotel de armament, arme albe sau substante interzise prin lege.
- Se interzice folosirea aparaturii electrocasnice in camerele hotelului (cuptor cu microunde, expresor, filtru de cafea, fierbator etc.)
- Se interzice folosirea prosoapelor si a lenjeriei din camera in alte scopuri (pentru piscina/plaja )
- Se interzice cu desavarsire accesul la restaurant/piscina/terasa cu bauturi si produse alimentare provenite din afara unitatii .
- Din respect pentru natura si mediu, lenjeria de pat se schimba dupa 3 nopti de cazare, iar prosoapele dupa 2 nopti de cazare, acest lucru fiind specificat si in
legislatia in vigoare, conform art.21 din Ordinul 65/2013 pentru aprobarea normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor
de primire turistice.
- In cazul in care se solicita schimbarea prosoapelor mai des, se percepe o taxa de 10 lei pentru fiecare solicitare, iar pentru mutarea intr-o alta camera si implicit
schimbarea completa a lenjeriei, se percepe o taxa de 20 lei.
- Preparatele din restaurant si bar se servesc DOAR in restaurant sau pe terasa acestuia.
- Accesul la piscina este gratuit NUMAI PENTRU TURISTII HOTELULUI, iar sezlongurile sunt oferite in limita disponibilitatii.
- Este interzis turistilor accesul la piscina in cazul in care prezinta simptome de boli transmisibile.
- Pentru a folosi piscina este obligatoriu folosirea unui echipament adecvat si a dusurilor inainte de utilizarea acesteia.
- Copiii pot sta la piscina DOAR insotiti de un adult.
- Orice persoana care utilizeaza piscina isi asuma raspunderea pe durata utilizarii acesteia.

B-dul Tutora nr 2, Sc.B, Parter Iasi Romania, 700160
Tel: 0756.216.216, 0758.800.500, 0752.562.562
Fix: 0232.216.216
E-mail :office@sinditour.ro
Web: www.sinditour.ro

Jupiter
Hotel Poseidon Resort 4*
Oferta Inscrieri Timpurii 31.03.2021
GRATUIT CAZARE si MASA pentru copii intre 0 – 7 ani *
INCLUS spectacole la Teatrului de Vara Jupiter **
INCLUS bilete la parcul de aventura Paradis Land **
INCLUS acces la Galaxy WaterPark Jupiter **
INCLUS Family night show la Galaxy Hall **

01.05 – 15.06
16.06 – 20.06
08.09 – 30.09

TARIFE CAZARE CU ALL INCLUSIVE
Camera dubla Seaview
Camera dubla Belview
DBL/zi
<7 ani
<12 ani
DBL/zi
<7 ani
<12ani
512
60
185
512
60
185
517
65
207
565
65
207
512
60
185
512
60
185

Se mai pot vinde camere la Hotelul Poseidon 4*, Jupiter pe oferta EB 31.03.2021 in urmatoarele perioade:
 29 mai – 20 iunie inclusiv
 08 – 15 septembrie
In perioada 21 iunie – 07 septembrie inclusiv camerele alocate pe oferta de Early Booking au fost epuizate.








* Primul si al 2-lea copil intre 0 - 7 ani cazati in camera cu doi adulti, beneficiaza de gratuitate 100% la
cazare si masa, cu pat suplimentar inclus (max 1 / camera). Peste 7 ani achita supliment conform tarifelor
din tabel;
** La sejur de minim 5 nopti, turistii beneficiaza gratuit de spectacole la Teatrul de Vara Jupiter:
saptamanal - un concert, o piesa de teatru si o piesa de teatru pentru copii (1 iulie - 31 august), o intrare
gratuita pentru 2 persoane/camera la Paradis Land – parc de aventura, acces permanent in limita a 3h/zi la
Galaxy WaterPark Jupiter (1 iulie - 31 august) si spectacole de varietati la Galaxy Hall Jupiter;
2 sezlonguri/camera pe plaja hotelului;
Nu se accepta cazarea persoanelor cu animale de companie;
Este obligatorie purtarea bratarii de identificare (primita de la receptia hotelului), pe toata perioada
sejurului.
Sanatatea si siguranta oaspetilor si angajatilor nostri sunt extrem de importante pentru noi, de aceea am
implementat o serie de masuri de prevenire in linie cu recomandarile autoritatilor. De asemenea, ne
rezervam dreptul sa efectuam modificari asupra programului de functionare si asupra destinatiilor spatiilor
comune.
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Oferta STANDARD sezon estival 2021
GRATUIT CAZARE si MASA pentru copii intre 0 – 7 ani * INCLUS
spectacole la Teatrului de Vara Jupiter ** INCLUS bilete la parcul
de aventura Paradis Land ** INCLUS acces la Galaxy WaterPark
Jupiter ** INCLUS Family night show la Galaxy Hall **

TARIFE CAZARE CU ALL INCLUSIVE
Dubla Seaview

Dubla Belview

DBL/zi

>7 ani

>12 ani

01.05-15.06

538

63

16.06-30.06

544

69

01.07-15.07

710

16.07-25.08

Dubla King

DBL/z
i

>7 ani

>12 ani

Dbl/zi

>7 ani

>12 ani

195

538

63

195

584

63

195

218

595

69

218

653

69

218

92

287

778

92

287

847

92

287

859

109

343

950

109

343

1030

109

343

26.08-31.08

710

92

287

778

92

287

847

92

287

01.09-07.09

544

69

218

595

69

218

653

69

218

08.09-30.09

538

63

195

538

63

195

584

63

195

De asemenea avem stop sales la Hotelul Poseidon 4*, Jupiter pe Oferta Standard in perioada 11 iulie -15 iulie
inclusiv.
 * Primul si al 2-lea copil intre 0 - 7 ani cazati in camera cu doi adulti, beneficiaza de gratuitate 100% la cazare
si masa, cu pat suplimentar inclus (max 1 / camera). Peste 7 ani achita supliment conform tarifelor din tabel;
 ** La sejur de minim 5 nopti, turistii beneficiaza gratuit de spectacole la Teatrul de Vara Jupiter: saptamanal un concert, o piesa de teatru si o piesa de teatru pentru copii (1 iulie - 31 august), o intrare gratuita pentru 2
persoane/camera la Paradis Land – parc de aventura, acces permanent in limita a 3h/zi la Galaxy WaterPark
Jupiter (1 iulie - 31 august) si spectacole de varietati la Galaxy Hall Jupiter;
 2 sezlonguri/camera pe plaja hotelului;
 Nu se accepta cazarea persoanelor cu animale de companie;
 Este obligatorie purtarea bratarii de identificare (primita de la receptia hotelului), pe toata perioada sejurului.
 Sanatatea si siguranta oaspetilor si angajatilor nostri sunt extrem de importante pentru noi, de aceea am
implementat o serie de masuri de prevenire in linie cu recomandarile autoritatilor. De asemenea, ne rezervam
dreptul sa efectuam modificari asupra programului de functionare si asupra destinatiilor spatiilor comune.

Poseidon Resort – Hotel & SPA pune la dispozitie 225 camere duble.
Dotari camere etaj: TV, telefon, internet wifi, minibar, aer conditionat, balcon. Toate camerele au baie
proprie cu dus.
Facilitati hotel: restaurant cu aer conditionat, restaurant terasa cu spectacole, pizzerie - cuptor cu
lemne, restaurant italian, restaurant fish&grill, lobby bar, piscina adulti/copii, SPA, 3 sali de conferinte, acces
internet, baby-land, plaja privata, parcare.
-

Concept Family All Inclusive:
Acces si sezlong cu umbrela (in limita disponibilitatilor), la piscina hotelului;
Acces la sauna si jacuzzi (cu rezervare prealabila);
2 sezlonguri cu umbrela incluse/camera pe plaja hotelului;
30 min. Aqua gym;
Restaurant Poseidon (AI) - Orchestra live, solisti, trupe de dansatori, momente comice si de magie,
animatori, intr-un cuvant spectacol seara de seara;
20% reducere la Restaurant „Cucina Italiana” – a-la-carte - bucataria mediteraneana, canzonetele
italiene, cuptorul de pizza cu lemne, toate intr-o gradina atent amenajata. – serviciu cu plata
20% reducere la Restaurant Fish & Grill – a-la-carte – In acordurile pianului, pe malul marii vei gusta
cele mai savuroase specialitati de carne si peste. – serviciu cu plata
Internet Wifi gratuit in camere si in spatiile comune;
Sistem de servire al meselor si bauturilor:
In regim bufet: mic dejun (0730-0930), gustare (1000-1130), pranz (1230-1500), gustare (1630-1800) si cina
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(1900-2130). Acestea vor fi servite in spatii special amenajate in cadrul unitatii hoteliere unde beneficiati
de serviciile de cazare. Serviciile incep in prima zi de cazare cu cina.
Gustarea de dimineata se compune din doua dintre urmatoarele produse: fructe, fursecuri, crostata, chec
etc.
Gustarea de dupa-amiaza se compune din doua dintre urmatoarele produse: pizza, focaccia, inghetata,
compot de fructe, fructe, etc.
Bauturile alcoolice si non-alcoolice incluse se pot servi, astfel:
1. Bar restaurant in timpul programului de masa : apa, sucuri naturale si carbogazoase, cafea,
ceai, bere draft, vin alb/roze/rosu draft, bauturi alcoolice.
2. Bar plaja in intervalul 0800-1900: apa, sucuri naturale si carbogazoase, cafea, ceai, bere draft.
3. Lobby Bar in intervalul 0800-2400: apa, sucuri naturale si carbogazoase, cafea, ceai, bere draft,
vin alb/roze/rosu draft, bauturi alcoolice.
Bauturi alcoolice incluse: whiskey, vodka, vermut alb/rosu, , crema de whiskey, gin, digestiv.
Clubul Copiilor – TOTUL INCLUS pentru turistii Cohotels
Casa cu Povesti – pe scena de sub cupola teatrului din parcul de distractii „Baby Land” vor fi
prezentate zilnic spectacole interactive de teatru pentru copii, sustinute de actori profesionisti.
Centrul de Dans si Atitudine – cursurile de initiere in dans si expresie corporala vor fi insosite de
cursuri Zumba pentru mamici si copii.
Atelierul de Creatie – intr-un spatiu special amenajat, animatori profesionisti ii vor introduce pe copii in
fiecare zi in tainele modelajului, picturii, artei origami. O expozitie va reuni, saptamanal, cele mai reusite creatii
ale micilor cursanti.
Scoala de Teatru – pentru toti copiii pasionati de actorie, o trupa de profesionisti va sustine zilnic
cursuri de initiere in acest univers fascinant. Un spectacol saptamanal, va da ocazia punerii in practica a celor
invatate.
Plaja Copiilor – o intreaga plaja apartinand grupului Cohotels este amenajata cu tobogane si jocuri
gonflabile. O echipa de animatori profesionisti se va dedica organizarii jocurilor si concursurilor pentru cei mici.
Pe langa amenajarile de plaja, special pentru mamici, tatici si bunici vor fi puse la dispozitie jocuri de table si
sah.
Babyland (1630-2300) – Unicul parc de distractii interactive pentru copii din Sudul litoralului. Aici veti
gasi instalate noile modele de tobogane, plase elastice si curse cu obstacole. In fiecare seara, petrecerile
tematice si parada personajelor de poveste ii vor avea ca invitati speciali pe Batman, Spiderman, zana Ariel si
mai vechii eroi din povestirile cu pirati si indieni.
Gradinita cu program de babysitting (0900-1200 si 1600-2100) - locul in care iti poti lasa copilul sub atenta
supraveghere a animatorilor hotelului. Pentru copii cu varsta cuprinsa intre 3 si 12 ani. Situata in incinta
hotelului California.
Multumim pentru ca ai ales sa petreci un sejur de calitate cu cei dragi tie, in familia Cohotels!
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Jupiter
Hotel Rio 3*
TARIFE CAZARE (fără mic dejun) lei/cameră

PERIOADA
01.05-31.05
1.06-20.06
21.06-10.07
11.07-20.07
21.07-20.08
21.08-31.08
01.09-30.09

Camera dubla
132
176
193
220
275
220
154

Camera single
116
154
165
187
237
187
132

Garsoniera
220
242
275
297
330
275
220

Facilități copii
Copiii 0 - 3 ani beneficiaza de cazare gratuita ( daca nu se solicita pat suplimentar );
· Copiii 3 - 7 ani vor achita 25% din tariful unui adult)- se asigura camera dubla;
· Copiii 7-12 ani vor achita 50 % din tariful unui adult- se asigura camera dubla+pat suplimentar;
· Copiii peste 12 ani sunt considerati adulti si vor achita tarif intreg .
Hotelul Rio va pune la dispozitie urmatoarele spatii de cazare :
Etaj : 39 camere duble (cu pat matrimonial sau cu doua paturi)
24 apartamente - cu canapea extensibila sau 2 canapele(1 extensibila si una fix- in functie de
disponibilitate)
2 camere single
Toate camerele din hotel dispun de TV-plasma ( televiziune prin cablu) , minibar (frigider la apartamente),
baie proprie cu dus , telefon intern si international , internet wireless.
Camerele de la etaj dispun de balcon.
Capacitatea maxima pentru paturi suplimentare : 1/ camera.
Orice tip de pat suplimentar trebuie solicitat, iar acordarea acestuia trebuie sa fie confirmat de unitate.
Suplimentele nu sunt calculate automat in pretul total si vor fi platite separat in timpul sejurului.
Animalele de companie nu sunt acceptate.
Facilitati : bar receptie , sala de conferinte cu capacitatea de 20-28 locuri sau 90 locuri , parcare gratuita .

Alte specificatii
Ora check-in: 18:00 | Ora check-out: 12:00
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JUPITER
HOTEL TISMANA 3*
TARIFE STANDARD
Perioada

01.09-04.09

18.06–24.06
21.08-31.08

25.06-09.07

10.07-20.07

21.07-20.08

Loc in camera dubla
187
198
231
242
165
fara balcon , cu mic
dejun
Loc in camera dubla
176
198
209
242
253
cu balcon , cu mic
dejun
*APARTAMENT
484
506
572
594
440
fara balcon, mic dejun
*APARTAMENT
484
528
550
616
638
cu balcon, mic dejun
Din cauza situatiei incerte referitoare la modul de oferire a serviciilor de cazare si masa in acest sezon,
rezervarile se efectueaza momentan numai cu mic dejun.
FACILITATI ACORDATE PENTRU LOC IN CAMERA CU MIC DEJUN
mic dejun – bufet suedez
cazare in camera cu: baie proprie cu dus, TV, cablu, racitor, telefon international, aer conditionat.
FACILITATI ACORDATE PENTRU LOC IN CAMERA CU ALL INCLUSIVE
mic dejun – bufet suedez
prinz – bufet suedez
cina – bufet suedez
gustari – intre orele 15.00-17.00 (produse de patiserie si inghetata)
bar all inclusive – intre orele 10.00-23.00 , cu bauturi alcoolice si racoritoare de productie indigena ( bere, vin alb, vin rosu, bauturi
spirtoase, sucuri, apa)
bar all inclusive - cafea si ceai intre orele 8.00-17.00.
FACILITATI COPII
copiii pana in 7 ani beneficiaza de gratuitate
copiii intre 7-12 ani achita 50% din tariful de adult si beneficiaza de pat suplimentar
aceste facilitati sunt valabile in cazul primilor 2 copii insotiti de 2 adulti care ocupa 1 camera sau 1 apartament. Pentru al treilea copil se
achita pret intreg.
Copiii peste 12 ani achita tarif de adult.
In camera se poate adauga un singur pat suplimentar.
SERVICII GRATUITE ACORDATE PENTRU CAZARE CU MIC DEJUN CAT SI LA ALL INCLUSIVE
loc de joaca pentru copii
teren minifotbal
piscina adulti si copii
mese de ping-pong
sezlonguri si umbrele la piscine in limita locurilor
Seif – pastrare valori
disponibile
camera bagaje
parcare auto in limita locurilor disponibile
trezirea turistilor la ora solicitata
acordarea de medicamente si materiale sanitare in cadrul
jocuri de divertisment: sah, table, rummy,
primului ajutor
internet wireless (in spatiile publice)
comenzi de taxi
teren volei
SERVICII CU PLATA
Sali de conferinte intre 20 si 70 locuri ( dotate cu TV plasma, videoproiector, flipchart cat si calculator, acesta fiind optional)
servicii de fax si telefon
billiard
*Tariful de apartament este pentru 2 persoane .
Tariful de single reprezinta 80% din valoarea camerei duble.
Nu se accepta animale de companie.
Tuturor clientilor li se va atasa o bratara de identificare pe care sunt obligati sa o poarte pe toata perioada sejurului.
Taxa de litoral nu este inclusa in tarif, aceasta urmand a se incasa la receptie.

B-dul Tutora nr 2, Sc.B, Parter, Iasi, Romania, 700160
Tel: 0756216216, 0758800500, 0752562562
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TARIFE CAZARE 2021 - INSCRIERI TIMPURII cu plata serviciilor pana la 30.06.2021
01.09-04.09
18.06–24.06
25.06-09.07
10.07-20.07
21.07-20.08
Perioada
21.08-31.08
(minim 5nopți)
Loc in camera dubla
132
143
154
165
187

fara balcon , cu mic dejun
Loc in camera dubla
cu balcon , cu mic dejun
*APARTAMENT fara balcon
Mic dejun inclus
*APARTAMENT cu balcon
Mic dejun inclus

143

154

165

176

198

374

396

418

440

484

418

440

462

484

528

Din cauza situatiei incerte referitoare la modul de oferire a serviciilor de cazare si masa in acest sezon,
rezervarile se efectueaza momentan numai cu mic dejun.
Pentru perioada 18-30.06.2021 se pot valorifica minim 3 nopti pe tarifele Ofertei Speciale, iar pentru perioada 1.07-5.09.2021 se valorifica
minim 5 nopti pe oferta curenta.
FACILITATI ACORDATE PENTRU LOC IN CAMERA CU MIC DEJUN
mic dejun – bufet suedez
cazare in camera cu: baie proprie cu dus, TV, cablu, racitor, telefon international, aer conditionat.
FACILITATI ACORDATE PENTRU LOC IN CAMERA CU ALL INCLUSIVE
mic dejun – bufet suedez
prinz – bufet suedez
cina – bufet suedez
gustari – intre orele 15.00-17.00 (produse de patiserie si inghetata)
bar all inclusive – intre orele 10.00-23.00 , cu bauturi alcoolice si racoritoare de productie indigena ( bere, vin alb, vin rosu, bauturi
spirtoase, sucuri, apa)
bar all inclusive - cafea si ceai intre orele 8.00-17.00.
FACILITATI COPII
copiii pana in 7 ani beneficiaza de gratuitate
copiii intre 7-12 ani achita 50% din tariful de adult si beneficiaza de pat suplimentar
aceste facilitati sunt valabile in cazul primilor 2 copii insotiti de 2 adulti care ocupa 1 camera sau 1 apartament. Pentru al treilea copil se
achita pret intreg.
Copiii peste 12 ani achita tarif de adult.
In camera se poate adauga un singur pat suplimentar.
SERVICII GRATUITE ACORDATE PENTRU CAZARE CU MIC DEJUN CAT SI LA ALL INCLUSIVE
loc de joaca pentru copii
teren minifotbal
piscina adulti si copii
mese de ping-pong
sezlonguri si umbrele la piscine in limita locurilor
Seif – pastrare valori
disponibile
camera bagaje
parcare auto in limita locurilor disponibile
trezirea turistilor la ora solicitata
jocuri de divertisment: sah, table, rummy,
acordarea de medicamente si materiale sanitare in cadrul
internet wireless (in spatiile publice)
primului ajutor
teren volei
comenzi de taxi
SERVICII CU PLATA
Sali de conferinte intre 20 si 70 locuri ( dotate cu TV plasma, videoproiector, flipchart cat si calculator, acesta fiind optional)
servicii de fax si telefon
billiard
Tariful de single reprezinta 80% din valoarea camerei duble.
Nu se accepta animale de companie.
Tuturor clientilor li se va atasa o bratara de identificare pe care sunt obligati sa o poarte pe toata perioada sejurului.
Taxa de litoral nu este inclusa in tarif, aceasta urmand a se incasa la receptie.
Pina in data de 01.01.2021 trebuie transmise toate vanzarile si totodata efectuata si plata vanzarilor pentru programul de prelungire inscrieri
timpurii, in caz contrar se vor factura servicii de cazare la tariful normal.

Iași, B-dul Tutora nr 2, Sc.B, Parter, Iasi, Romania, 700160
Tel: 0756216216, 0758800500, 0752562562
Fix: 0040/232216216
E-mail: office@sinditour.ro
Web: www.sinditour.ro

Mamaia
Cara Apartament 3*
TARIFE SEZON ESTIVAL 2021
Cazare cu mic dejun – minim 3 nopți

TIP CAMERA

APARATAMENT 3
CAMERE
SUPARAFATA 90 MP

PERIOADA

PRET

24.02-.30.04.2021

385 LEI

01.05-15.07.2021

440 LEI

16.07-22.08.2021

550 LEI

23.08-31.12.2021

385 LEI

Tarifele includ cazare si mic dejun (meniu fix), pentru 4 persoane in APARTAMENT 3 CAMERE / 90 MP,pentru
sejururi de minim 3 nopti.
NOTA: IN PERIOADA 01.05.2021 – 31.08.2021 NU AVEM DISPONIBILITATE
-

Apartamentul are 2 dormitoare separate, 1 baie și living, situat la 5 min de mers pe jos de Delfinariu.

Iași, B-dul Tutora nr 2, Sc.B, Parter Romania, 700160
Tel: 0756216216, 0758800500, 0752562562
Fix: 0040/232216216
E-mail :office@sinditour.ro
Web: www.sinditour.ro

Mamaia
Complex Mediteranean 3*
Perioada
01.05 – 01.07
02.07 – 29.08
30.08 – 20.09

DUBLA
MD DP
ALL

FAMILY
COMUNICANTA
MD DP ALL MD DP ALL

STUDIO
MD DP ALL

APARTAMENT
MD
DP ALL

365
365

643
643

523
523

632
632

643

1084
909

909

1350
1182

741
741

1280

2167
1813

790

1318
1051

Plata integral in 7 zile de la emiterea facturii proforme
Tarifele sunt exprimate in lei si sunt valabile pentru 2 adulti. Primul copil cu varsta de
pana in 10 ani beneficiaza de gratuitate, fara pat suplimentar.
In varf de sezon (02.07 – 29.08.2021) exista obligativitatea vanzarii
pachetelor de 5 nopti. In perioadele: 01.05 – 01.07.2021 si 30.08 –
20.09.2021 pachetele pot fi de minim 3 nopti. Regimul de masa in perioada
01.05 – 01.07.2021 este mic dejun
Regimul de masa in perioada 02.07 – 29.08.2021 este all inclusive
In perioada 30.08 – 20.09.2021 se pot vinde pachete cu toate tipurile de masa
POLITICI TARIFARE - SUPLIMENTE
Primul copil cu varsta pana in 10 ani beneficiaza de gratuitate la cazare si mese in cazul in
care nu solicita pat suplimentar.
Copiii cu varste cuprinse intre 10 si 14 ani ( si cel de al doilea, al treilea etc, in spatiile care
permit) achita urmatoarele suplimente care includ cazare si masa:
PERIOADA
02.07 – 29.08
01.05 – 01.07/30.08 – 20.09

SUPLIMENT
CAZARE SI
MASA
AI
MD
DP
AI

TARIF
lei
150
50
75
150

Valoare pat suplimentar: 100 lei/zi/persoana
Toate persoanele peste 14 ani sunt considerate adulti si achita:
SUPLIMENTE PERSOANE PESTE 14 ANI(ADULTI)
PERIOADA
SUPLIMENT TARIF lei
CAZARE SI
MASA
175
02.07 – 29.08
AI
75
MD
100
01.05 – 01.07/30.08 – 20.09
DP
175
AI
Toate persoanele cu varste peste 14 ani achita obligatoriu costul patului suplimentar.
Politici cazare
Cazarea se efectueaza incepand cu ora 18.00(check in) , iar decazarea pana in ora
12.00(chek out). Tarifele includ TVA 5%.

898

1476
1171

Iași, B-dul Tutora nr 2, Sc.B, Parter Romania, 700160
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Pachete speciale
Early booking - valabila pentru vanzari pana pe 01.07.2021, sejururi de minim 5 nopti
- Oferta Hello Summer - valabila pentru vanzari pana pe 01.07.2021
sejururi in perioada 29.08 - 20.09.2021
minim stay 2 nopti
toate tipurile de mese: mic dejun, demipensiune, all inclusive
reducerea este de 36% din tarifele standard, inclusiv din suplimentele de masa si pat suplimentar
Exemplu de calcul oferta Hello Summer: 2 adulti + 1 copil de 11 ani cu pat suplimentar/3 nopti cu
mic dejun
( 365 + 50 lei supliment mic dejun copil + 100 lei supliment pat suplimentar copil) x 3 nopti = 1545 lei
- 36% reducere = 989 lei

Iași, B-dul Tutora nr 2, Sc.B, Parter Romania, 700160
Tel: 0756216216, 0758800500, 0752562562
Fix: 0040/232216216
E-mail :office@sinditour.ro
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Mamaia

Hotel: Voila/Caraiman 3*1
- 300 camere duble
- loc de joacă pentru copii , piscină ,
- 2 restaurante , 2 baruri
- 9 săli de conferinţe - capacitate maximă - 300 de locuri
Servicii Masa

Tarife / Sejur Minim 5 nopti
Camera dubla 2 persoane

fara mic dejun
fara mic dejun
mic dejun inclus

138
160
220
418

Perioada
28.05 - 12.06
13.06 - 26.06
27.06 - 10.07
11.07 - 17.07
18.07 – 21.08
22.08 - 04.09

mic dejun inclus + 110 leicont
camera/zi
mic dejun inclus + 110 leicont
camera/zi
fara mic dejun

05.09 – 15.09

fara mic dejun

440
187
138

 Tarifele sunt exprimate în RON şi includ TVA şi taxa de stațiune.
 Mic dejun optional: 35 lei/persoană pentru perioadele unde sunt specificate tarife „Fără MicDejun”.
 Servicii gratuite: acces piscină, loc de joacă pentru copii, șezlonguri la piscină, internetwireless, parcare

(in limita locurilor disponibile).
 Cazarea începe la ora 18:00 şi se termină la ora 12:00 în ziua plecării.
 Bonurile Valorice (fişa cont) vor putea fi consumate atât la Restaurantul Voila şi la Autoservirea
„Caraiman”, cȃt şi la barurile din Complex. Nu se impune restricție de sumă consumată într-o anumită zi.
 Se accepta animale de companie de talie mica (maxim 10 kg) – tarif – 40 lei / zi.
Politica copii:
 1 copil de la 0-7 ani (neîmpliniți) Gratuitate în cameră cu doi adulți plătitori folosind acelașipat (în baza
certificatului de naștere), pentru al doilea copil se achita 44 lei/zi.
 7-12 ani (neîmpliniți) - 44 lei/zi dacă nu se solicită pat suplimentar, şi 77 lei /zi dacă se doreştepat suplimentar, în
ambele variante beneficiază şi de mic dejun dacă adulții au optat pentru pachet cu mic dejun.
 12-18 ani se vor taxa la fel ca un al treilea adult în cameră şi anume - 88 lei/zi. (paturilesuplimentare
suporta pana la 40 kg)
Early Booking – 15% din pachetele afişate pentru rezervarile făcute pȃnă la 15.03.2020 şi achitate pȃnă la 20.03.2020.
Early Booking – 10% din pachetele afişate pentru plăţile făcute pȃnă la 01.06.2020 şi achitate pȃnă la 05.06.2020.
NU se acorda discount de Early Booking pentru ofertele de 1 Mai si Litoralul pentru toti! Early Booking se acordă la intregul
pachet. Rezervările efectuate cu Oferta "Early Booking " nu pot fi modificate sau anulate decât cu pierderea integrală a
sumelor achitate în avans.
Perioada
Servicii Masa
Tarife /noapte/Camera
dubla 2 persoane
28.05 - 12.06
fara mic dejun
149
13.06 - 26.06
fara mic dejun
171
27.06 - 10.07
mic dejun inclus
231




1

11.07 - 17.07

mic dejun inclus + 110 lei cont
camera/zi

18.07 – 21.08
22.08 - 04.09

mic dejun inclus + 110 lei contcamera/zi

05.09 – 15.09

fara mic dejun

fara mic dejun

429
451
198
149

Tarifele sunt exprimate în RON şi includ TVA şi taxa de stațiune.
Mic dejun opţional: 35 lei/persoană pentru perioadele unde sunt specificate tarife „Fără MicDejun”.
Pentru week-end-uri se impune şedere minimă de 2 nopţi.

Se accepta animale de companie de talie mica (maxim 10 kg) – tarif – 40 lei / zi.

Iași, B-dul Tutora nr 2, Sc.B, Parter Romania, 700160
Tel: 0756216216, 0758800500, 0752562562
Fix: 0040/232216216
E-mail :office@sinditour.ro
Web: www.sinditour.ro
 Servicii gratuite: acces piscină, loc de joacă pentru copii, șezlonguri la piscină, internetwireless, parcare
(in limita locurilor disponibile).

 Cazarea începe la ora 18:00 şi se termină la ora 12:00 în ziua plecării.
 Bonurile Valorice (fişa cont) vor putea fi consumate atât la Restaurantul Voila şi la Autoservirea
„Caraiman” cȃt şi la barurile din Complex. Nu se impune restricție de sumă consumată într-oanumită zi.
Se accepta animale de companie de talie mica (maxim 10 kg) – tarif – 40 lei / zi.
Politica copii:
 1 copil de la 0-7 ani (neîmpliniți) Gratuitate în cameră cu doi adulți plătitori folosind acelașipat (în baza
certificatului de naștere), pentru al doilea copil se achita 44 lei/zi.
 7-12 ani (neîmpliniți) - 44 lei/zi dacă nu se solicită pat suplimentar, şi 77 lei /zi dacă se doreştepat suplimentar, în
ambele variante beneficiază şi de mic dejun dacă adulții au optat pentru pachet cu mic dejun.
 12-18 ani se vor taxa la fel ca un al treilea adult în cameră şi anume - 88 lei/zi. (paturilesuplimentare
suporta pana la 40 kg)
Early Booking – 15% din pachetele afişate pentru rezervarile făcute pȃnă la 15.03.2020 şiachitate pȃnă la
20.03.2020.
Early Booking – 10% din pachetele afişate pentru plăţile făcute pȃnă la 01.06.2020 şiachitate pȃnă la
05.06.2020.
NU se acorda discount de Early Booking pentru ofertele de 1 Mai si Litoralul pentru toti!Early Booking se
acordă la intregul pachet.
Rezervările efectuate cu Oferta "Early Booking" nu pot fi modificate sau anulate decât cupierderea
integrală a sumelor achitate în avans.
Tarife 1 Mai 2021 / Camera Dubla
Interval 29.04 – 04.05

Cazare

3 nopti / 2 persoane

925 lei

Litoralul pentru toti! Sejur 5 nopti /Camera dubla / 2 persoane
Perioada
28.05 – 20.06

Fara masa
600 lei

Mic dejun
750 lei

Demipensiune
1250 lei

30.08 - 15.09

 Tarifele sunt exprimate în RON şi includ TVA şi taxa de stațiune.
 Servicii gratuite: acces piscină, loc de joacă pentru copii, șezlonguri la piscină, internetwireless, parcare






(in limita locurilor disponibile).
Cazarea începe la ora 18:00 şi se termină la ora 12:00 în ziua plecării.
Se accepta animale de companie de talie mica (maxim 10 kg) – tarif – 40 lei / zi.
Politica copii:
1 copil de la 0-7 ani (neîmpliniți) Gratuitate în cameră cu doi adulți plătitori folosind acelașipat (în baza
certificatului de naștere), pentru al doilea copil se achita 44 lei/zi.
7-12 ani (neîmpliniți) - 44 lei/zi dacă nu se solicită pat suplimentar, şi 77 lei /zi dacă se doreştepat suplimentar, în
ambele variante beneficiază şi de mic dejun dacă adulții au optat pentru pachet cu mic dejun.
12-18 ani se vor taxa la fel ca un al treilea adult în cameră şi anume - 88 lei/zi. (paturilesuplimentare
suporta pana la 40 kg)
NU se acorda discount de Early Booking pentru ofertele de 1 Mai si Litoralul pentru toti!
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Mamaia
Hotel: Bavaria Blu 4*
PERIOADA/TIP SPATIU CAZARE

SPFT
SPT
SSB
SVM
DPFT

DPT
DSFB

DSB

SINGLE PARTER FARA
TERASA
SINGLE PARTER CU
TERASA
SINGLE STANDARD
BALCON
SINGLE VEDERE MARE
DUBLA PARTER FARA
TERASA
(2ad+1c <3.99 ani)
DUBLA PARTER CU
TERASA
(2ad+1c <3.99 ani)
DUBLA STANDARD
FARA BALCON
(2ad+1c <3.99 ani)
DUBLA STANDARD
BALCON
(2ad+1c <3.99 ani)

BUFET SUEDEZ (md )si A LA CARTE
(pranz+cina)
PASTE04.05-17.06
1MAI
MD
30.0403.05
MD
L-D

PENSIUNE COMPLETA - BUFET SUEDEZ (md+p+cina)
18.0601.07
MD

25.06-15.07
PENSIUNE
COMPLETA

L-D

L-D

16.07-21.08
Minim 2N in week-end
PENSIUNE
COMPLETA
D-J
inclusiv

V+S

22.08-11.09.
Minim 2N in Weekend
PENSIUNE
COMPLETA
D-J
V+S
inclusiv

BUFET SUEDEZ (md )si A
LA CARTE (pranz+cina)
12.09-02.10.
03.10.2021Minim 2N in
22.04.2022
Week-end
2021
MD
MD
L-D

L-D

286

264

308

462

506

462

264

176

303

281

325

479

523

479

281

193

319

297

341

495

539

495

297

209

347
457

325
435

369
479

523
781

567
825

880

523
781

836

325
435

237
297

473

451

495

798

842

897

798

853

451

303

473

451

495

798

842

897

798

853

451

303

490

468

512

814

858

913

814

869

468

319

DVM

DUBLA VEDERE MARE
(2ad+1c <3.99 ani)

523

501

523

847

891

946

847

902

501

352

GS

STUDIO STANDARD
(2 ad + 2 copii<3.99 ani)

622

600

644

952

1001

1084

952

1034

600

424

JUNIOR SUITE standard
(2 ad + 1 copil<15.99 ani)

649

627

671

1084

1133

1216

1084

1166

627

446
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GVM

DDS
DDVM

APS
APVM

FAMILY ROOM standard
(2 ad + 2 copii<15.99 ani)

671

649

693

1216

1265

1348

1216

1298

649

473

TRIPLA standard
3 adulti

666

644

688

1144

1194

1276

1144

1227

644

462

STUDIO VEDERE MARE
(2 ad + 2 copii<3.99 ani)

677

655

699

1001

1045

1128

1001

1084

655

473

JUNIOR SUITE vedere
mare
(2 ad + 1 copil<15.99 ani)

704

682

726

1133

1177

1260

1133

1216

682

495

FAMILY ROOM vedere
mare
(2 ad +2 copii<15.99 ani)

726

704

748

1265

1309

1392

1265

1348

704

523

TRIPLA vedere mare
3 adulti

721

699

743

1194

1238

1320

1194

1276

699

517

DUBLA DELUXE
STANDARD
(fara copii)
DUBLA DELUXE
VEDERE MARE
(fara copii)

743

721

765

1073

1111

1232

1073

1194

721

556

825

803

847

1155

1194

1315

1155

1276

803

638

APARTAMENT DELUXE
STANDARD
(fara copii)
APARTAMENT DELUXE
VEDERE MARE
(fara copii)

908

886

930

1238

1276

1397

1238

1359

886

721

990

968

1012

1320

1359

1480

1320

1441

968

803

În perioada 30.04 - 01.07.2021 si 12.09.2021 - 22.04.2022 este inclus in tarif micul dejun si se poate opta extra pentru pranz si cina a la carte (contra cost) iar pentru perioada
02.07 - 11.09.2021 sunt incluse micul dejun, pranzul si cina in regim bufet.
Tarifele sunt netransmisibile, nerambursabile, minim stay pentru early booking 4 nopti (achitat integral).
Politica early booking:
1.
40% discount pentru rezervarile de minim 4 nopti din perioada 30.04.2021 – 22.04.2022 primite pana la data de
04.12.2020 si achitate integral pana la 18.12.2020.
Politica early booking:
2.
20% discount pentru rezervarile de minim 5 nopti din perioada 29.05.2021 – 05.09.2021 primite pana la data de 15.01.2021 si achitate integral pana la 20.01.2021.
3.
15% discount pentru rezervarile de minim 5 nopti din perioada 29.05.2021 – 05.09.2021 primite pana la data de 15.03.2020 si achitate integral pana la 20.03.2021.
4.
10% discount pentru rezervarile de minim 5 nopti din perioada 29.05.2021 – 05.09.2021 primite pana la data de 15.05.2020 si achitate integral pana la 20.05.2021.
Numarul camerelor supuse la oferta de early booking este limitat si aplicarea ofertei se face doar in baza confirmarii scrise din partea Prestatorului.
La tipul de camera DUBLA VEDERE MARE nu se aplica discount-urile early booking.
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CONDITII EXTRA PERSON
Extra person se accepta doar in garsoniera. Garsoniera dispune de o canapea extensibila potrivita pentru acomodarea a maxim 2 copii cu varsta de pana la 13.99
ani sau a unui adult.
•
Studio: maxim 2 adulti si 2 copii de pana in 5.99 ani
•
Junior Suite: maxim 2 adulti si 1 copil de 5.99-13.99 ani
•
Family Room: maxim 2 adulti si 2 copii de 5.99-13.99 ani
•
Tripla: maxim 3 adulti
Copiii peste 14 ani sunt considerati adulti
In camera dubla se accepta cazarea a maxim 2 adulti si 1 copil sub 5.99 ani
In camera DUBLA DELUXE/APARTAMENT se accepta cazarea doar a maxim 2 adulti;

Bavaria Blu Hotel**** este situat la malul Marii Negre, in poate cea mai vie si mai efervescenta statiune a litoralului romanesc, Mamaia.
Amplasarea este ideala atat pentru turistii care ne calca pragul pentru a-si petrece vacantele de vara si nu numai, cat si in interes profesional.
Politica de check-in/check-out:
1. Check in-ul incepe de la ora 17:00 iar check out-ul este pana in ora12:00.
2. Alocarea camerelor se face pornind de la disponibilitatea existenta la momentul check in-ul. Hotelul nu garanteaza alocarea camerelor pe
un anumit etaj/sector, alocarea camerelor alaturata sau a unei anumite camere
3. Late check out-ul sau prelungirea sejurului se anunta la Receptia hotelului cu cel putin 24 ore inainte. Valoarea late check-out-ului este
stabilit in functie de perioada solicitarii. Ambele sunt negarantate si depind de disponibilitatea existenta la momentul respectiv.
4. Hotelul dispune de o camera pentru bagaje pentru depozitarea acestora in momentul in care turistul ajunge la hotel inainte de ora
check in-ului sau pentru alte situatii.
Politica pet/animale de companie:
Hotelul nu accepta animalele de companie .
Politica fumatului :
Camerele hotelului sunt exclusiv pentru nefumatori. Pentru fumatori sunt amenajate spatii speciale - foisor, terase, piscina.
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Politica pentru echipamente:
Ecipamentele folosite drept mijloc de transport, precum carucioare pentru copii si biciclete, se vor depozita intr-un spatiu de depozitare special
alocat. Acestea nu pot fi introduse si depozitate in camerele in care se vor caza turistii. Nerespectarea acestei reguli poate rezulta in refuzul la
cazare sau incetarea cazarii turistului, fara alte sanctiuni asupra Prestatorului.
Politica pentru anulare/modificare a rezervarii:
In caz de anulare, orice rezervare achitata este nerambursabila si netransferabila.
In caz de modificare, aceasta este valabila numai in urma confirmarii in scris a Prestatorului. Solicitarea de modificare trebuie transmisa in
scris catre Prestator cu minim 21 de zile inainte de data de check- in a turistului si nu este garantat acceptata.
1.
2.

Minibar:
1. Fiecare camera pune la dispozitie un minibar incarcat cu diverse produse: bauturi racoritoare si alcoolice, dulciuri, etc. Produsele din
minibar sunt contra-cost.
2. Evidenta consumului este mentinuta zilnic de catre departamentul de housekeeping prin intermediul fisei de minibar, la finalul sejurului
achitandu-se valoarea totala consumata.
3. Este obligatorie completarea si semnarea fisei de minibar de catre turist.
4. Scoaterea produsului din minibar sau inlocuirea este considerata drept intentie de consum si se achita.
Bunurile de valoare:
Fiecare camera dispunde de o cutie de valori. Pentru siguranta, bunurile de valoare vor fi pastrate in seiful camerei.
2. Nu ne asumam responsabilitatea pentru pierderea sau furtul obiectelor personale nesupravegheate si nedepozitate in seiful pus ladispozitie.
Acces piscina:
1.

Piscina exterioara este incalzita si sezoniera. In functie de conditiile meteo aceasta este deschisa in perioada 30.04.2021 – 20.09.2021.
Turistii cazati au acess gratuit la piscina exterioara, in intervalul 8:00-20:00. Este strict interzisa folosirea prosoapelor din camera.
La cazare vor primi cardurile pentru prosoape care vor putea fi folosite la piscina. Acestea vor fi returnate la momentul check out-ului.
Deteriorarea sau pierderea cardurilor se taxeaza (50 ron/buc).
6. Asigurarea cu sezlonguri se face in limita disponibilitatii si sunt gratuite pentru turistii hotelului. Sezlongurile nu se rezerva in avans, ci se
ocupa in functie de disponibilitate la momentul sosirii la piscina.
3.
4.
5.

Acces parcare:
1.
Hotelul pune la dispozitia turistilor spatii de parcare, in limita locurilor disponibile. Pentru acestea nu se percep taxe aditionale si nu se
fac rezervari. Nu purtam raspundere pentru autovehiculele parcate necorespunzator, in imediata apropiere si nici pentru lucrurile lasate
in interiorul acestora
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OFERTA LUNII MARTIE
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Mamaia
Hotel: Dacia Sud 3*
TARIF CAZARE
- cu mic dejun inclus (lei zi / camera ) sau
- cazare cu demipensiune (lei zi / camera )
PER
DBL
APART DBL
APART
TWIN
CU
BALCON

01.06-30.06
01.07-31.08.
01.09-15.09

DBL
TWIN
TWIN
CU
FARA
BALCON BALCON

DBL
TWIN
FARA
BALCON

GARS

GARS

CAZ
CAZ
CAZ
CAZ
CAZ
CAZ
CAZ
CAZ
+MD
+DP
+MD
+DP
+MD
+DP
+MD
+DP
825
935
396
506
363
473
550
660
1045
825

1155
935

506
396

616
506

440
363

550
473

715
550

825
660

Tarifele sunt pe noapte, pentru sejururi de minim 5 nopti in perioada 01.06 - 15.09 si
includ servicii de cazare + mic dejun (pentru 2 persoane/camera) ,sau cazare + dp (pentru
2 persoane/cam ) , acces la plaja privata cu 2 sezlonguri gratuite/camera ( in limita
locurilor disponibile), parcare cu plata (in limita locurilor disponibile), si servicii de
masa conform tabelului de mai sus.
In lunile iulie si august, nu se accepta valorificarea camerelor in regim single.
Descriere hotel Dacia Sud
Hotel Dacia Sud 3 stele Mamaia a fost renovat complet in perioada 2019 –2021 .Ca si noutate, Hotel Dacia
Sud Mamaia isi intampina acum oaspetii cu o noua arhitectura plina de eleganta, cu un restaurant nou, o
frumoasa terasa exterioara.Hotelul dispune de lift si a fost extins cu un etaj,toate intr-un decor elegant, in
care predomina culorile calde.
Hotel Dacia Sud Mamaia este localizat in partea de sud a statiunii Mamaia, la intrare in statiune dinspre
Delfinariu si la cateva minute de mers pe jos de Satul de Vacanta, Aqua Magic si Telegondola,si beneficiaza
de o pozitionare deosebita, fiind construit pe malul marii, cu iesire directa la plaja.
Hotelul Dacia Sud, fiind construit paralel cu tarmul marii, din cele 140 de camere existente ,70 au vedere
catre mare iar 70 de camere au vedere catre parcarea proprie a hotelului ,care dispune de 8 3 de locuri.
Dotari generale
Camere twin,garsoniere ,apartamente
Parter + 5 nivele,
Restaurant Dacia Sud (este la parter si are capacitate de 150 de locuri, iesire la terasa dinspre mare)
Restaurant Noblesse Ballroom(este la parter si are capacitate de 250 de locuri si are vedere la mare)
Sala de conferinte- cu o capacitate de 100 locuri
Internet WiFi
Camera bagaje
Terasa are o capacitate de 100 de locuri
Parcare proprie
Bar
Centrala termica proprie, scari de acces, coridoare, lift modern, rampa pentru persoanele cu handicap.
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Dotari camere
Camerele duble - au in dotare 2 paturi (90/200) , aer conditionat, televizor LCD, minibar, seif, baie cu dus, sau
cada uscator par ,balcon , internet wi-fi, pardoseala cu mocheta in camere si gresie in baie, geam termopan,
plasa de tantari.
Garsonierele au in dotare un pat matrimonial si o canapea extensibila, aer conditionat, televizor LCD, minibar,
seif, baie cu cada, uscator par, balcon , internet wi-fi, pardoseala cu mocheta si gresie, geam termopan, plasa
de tantari.
Apartamentele sunt alcatuite din living cu canapea extensibila , dormitor- cu pat matrimonial,aer conditionat,
televizor LCD, minibar, seif, baie cu cada , uscator par, halate si papuci , balcon , internet wi-fi, pardoseala cu
mocheta si gresie, geam termopan, plasa de tantari .
Accesul in camere se efectueaza pe baza de cartela magnetica.
Alte specificatii
Tariful de cazare pentru camera single este 85% din tariful de cazare ,al unei camere duble zi/camera, .
Camerele single se pot valorifica numai pentru perioadele : iunie si septembrie, cu acceptul prestatorului.
* Tarifele sunt valabile numai pentru turism organizat , cu obligativitatea vanzarii intregului pachet .
* Tarifele includ micul dejun , care este obligatoriu – in valoare de 40 lei/persoana/zi- bufet suedez – in
varaianta cazare + mic dejun.
*Tarifele includ micul dejun,si pranzul (bufet suedez) – in varianta cazare + demipensiune.
Ziua de cazare incepe la ora 18.00 si se incheie la ora 12.00.
MASA: Restaurant DACIA SUD 3* - Micul dejun ,pranz se acorda in regim bufet,(in oferta cu
demipensiune),dar turisti pot solicita ,si servirea in sistem A la carte.
Servicii masa :
MD- Mic dejun (bufet suedez): 40 lei/persoana/zi.
DP- Demipensiune (mic dejun+pranz/bufet suedez): 90 lei/persoana/zi.(micul – 40lei/zi,pranz – 50lei/zi)
Supliment pranz + cina – 100 lei/persoana/zi
Facilitati copii :
De la 0-12 ani beneficiaza de gratuitate la cazare fara pat suplimentar ,pentru o camera cu doi adulti
platitori
Micul dejun:
De la 0 - 4,99 ani micul dejun este gratuit.
De la 5 - 6.99 ani se achita micul dejun in valoare de 30 lei/zi/copil
Peste 7 ani impliniti – achita micul dejun integral in valoare de 40 lei/zi/copil
In varianta cu Demipensiune :
De la 0 – 4.99 pranzul este gratuit
De la 5 – 6.99 se achita pranzul in valoare de 30 lei/zi/copil
Peste 7 ani impliniti - achita pranzul integral in valoare de 50 lei/zi/copil
In apartament si garsoniera - a treia persoana cu varsta peste 11,99 ani – achita 50% dintr-un loc de
cazare si achita micul dejun integral in valoare de 40 lei/zi.
Serviciile suplimentare nu sunt incluse in tariful de cazare.
Contravaloarea serviciilor suplimentare (servicii spalatorie; parcare auto),se achita la receptia hotelului.
Patul suplimentar este -50% din valoarea unui loc de cazare.
Cazarea cu pat suplimentar se face pana la varsta de 15.99 ani.
Spaţiul maxim de paturi suplimentare într-o cameră este 1 (unu).
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Paturi suplimentare se pot pune doar pe structura garsonierei,sau a apartamentului.
Suplimentele nu vor fi calculate automat în preţul total, ele se vor plăti separat, la hotel, în momentul
solicitării.
Nu este permis accesul cu animale de companie.

3

Iași, B-dul Tutora nr 2, Sc.B, Parter Romania, 700160
Tel: 0756216216, 0758800500, 0752562562
Fix: 0040/232216216
E-mail :office@sinditour.ro
Web: www.sinditour.ro

Mamaia
Hotel: Del Mar 4 *
Lei/cameră/noapte
PERIOADA
TIPUL CAMEREI
Dubla Standard
Dubla Executive
Junior Suite
Senior Suite
VIP Suite
Executive suite

Mic dejun

Mic dejun

Mic dejun

01.01-28.04

04.05-10.06

11.06-01.07

Mic dejun

11.06-01.07

02.07-28.08

26.09-31.12
12.09-25.09
29.08-11.09
29.08-11.09
294
387
485
632
327
452
566
713
365
490
692
839
452
583
784
931
555
692
953
1100
588
751
1035
1182

Supliment Copil (5-12 ani) MD inclus
Supliment Adult MD Inclus
Supliment Copil (5-12 ani)
Supliment adult

Tarife standard
Demipensiune

Demipensiune/ Pensiunecompleta
02.07-28.08
626
708
833
926
1094
1176

Suplimente camera
20 lei/ Pax
40 lei/ Pax
Suplimente demipensiune (mic dejun si pranz) 11.06-01.07/29.08-11.09
60 lei/ Pax
120 lei/ Pax
Suplimente pensiune completa (mic dejun pranz si cina) 02.07-28.08.2021
100 lei/ Pax
200 lei/ Pax

773
855
980
1073
1241
1323

937
1018
1143
1236
1405
1486

Check- in începând de la 18:00
Check-out până la 12:00

Supliment Copil (5-12 ani)
Supliment adult
Facilitati
 Plaja privata cu sezlong-uri
 Piscina
 Internet
 Sala conferinta
 Parcare
 Restaurant
 Lift
 Spa
 Aer conditionat
 Balcon
 Sala fitness
Hotel Del Mar & Conference Center este situat la intrarea în stațiunea Mamaia, la 150 de metri de plajă şi la câțiva pași de parcul acvatic Aqua Magic. Hotelul are piscină, sală de fitness
şi saună. Oaspeții pot utiliza șezlongurile gratuite aflate în zona privată de plajă a proprietății.
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Camerele şi suitele sunt spațioase și au aer condiţionat şi mobilier elegant. Toate unitățile de cazare sunt echipate cu TV cu ecran plat și canale prin cablu, minibar, un balcon mare și baie
dotată cu duş şi uscător de păr.
În întreaga proprietate se oferă acces gratuit la internet WiFi. Hotelul are parcare privată. Printre alte facilități oferite de hotel se numără un lounge cu masă de biliard, un loc de joacă
pentru copii în aer liber şi servicii de masaj, disponibile la un cost suplimentar.
În timpul sezonului călduros, oaspeţii pot savura mâncăruri italiene la terasa de la piscină sau pot încerca o gamă largă de preparate internaționale la restaurant, care are şi o terasă de vară.
Aceștia se pot relaxa cu o băutură la barul deschis pe tot timpul anului.

Tarife Early Booking până la 01.05.2021
Lei/cameră/noapte
PERIOADA
TIPUL CAMEREI
Dubla Standard
Dubla Executive
Junior Suite
Senior Suite
VIP Suite
Executive suite

Mic dejun

Mic dejun

Mic dejun

Demipensiune

Mic dejun

01.01-28.04
04.05-10.06
11.06-01.07
11.06-01.07
02.07-28.08
26.09-31.12
12.09-25.09
29.08-11.09
29.08-11.09
278
365
457
594
588
305
425
534
670
670
343
463
653
790
784
425
550
735
871
871
523
648
898
1035
1029
555
708
975
1111
1105

Demipensiune/ Pensiunecompleta
02.07-28.08
724
806
920
1007
1165
1241

882
964
1073
1165
1323
1399

Dorim sa va anuntam ca am renuntat la obligativitatea pentru Pensiune Completa in perioada 02.07-28.08.2021. In aceasta perioada o sa vindem atat Pensiune completa cat si
Demipensiune.
In perioada 04.05.2021-10.06.2021
Platesti 3 si stai 4
Reducerea de zi gratuita se ofera si sejururilor mai lungi de 3 zile (ex platesti 4 si stai 5, platesti 5 si stai 6 …etc)
Oferta este valabila pentru 2 adulti cu mic dejun, suplimentele pt copii/ pat suplimentar se achita pe intregul sejur, conform politicii hotelului.
Suplimente camera
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Supliment Copil (5-12 ani) MD inclus
Supliment Adult MD Inclus
Supliment Copil (5-12 ani)
Supliment adult
Supliment Copil (5-12 ani)
Supliment adult

20 lei/ Pax
40 lei/ Pax
Suplimente demipensiune (mic dejun si pranz) 11.06-01.07/29.08-11.09
60 lei/ Pax
120 lei/ Pax
Suplimente pensiune completa (mic dejun pranz si cina) 02.07-28.08.2021
100 lei/ Pax
200 lei/ Pax

OFERTA SPECIALA 16.06-14.07 – minim 3 nopți
Mic dejun

Demipensiune

Demipensiune/ Pensiune
completa
02.07-14.07

PERIOADA
TIPUL CAMEREI

11.06-01.07
29.08-11.09

11.06-01.07
29.08-11.09

Dubla Standard

475

653

802

980

Dubla Executive

554

733

891

1069

Junior Suite

678

856

1020

1198

Senior Suite

762

941

1114

1292

VIP Suite

931

1109

1292

1470

Executive suite

1010

1198

1376

1554
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Mamaia
Hotel: Hefaistos 3 *
CAM/
PERIOAD
A
TW/DOUBLE

28.04‐
03.05
281

04.05‐
15.06

16.06‐
30.06

01.07‐
14.07

15.07‐20.08

21.08‐
31.08

176

209

330

495

308

Cu mic dejun inclus

DEMIPENSIUNE
inclusă

01.09‐
15.09

16.09‐
30.09

193

176

Cu mic dejun inclus

INFORMATII:
In tarife este inclus micul dejun (30 lei/zi/pax) si TVA, iar in perioada 15.07-20.08. demipensiune (70
lei/zi/pax).
Nu se pot rezerva decat minim 5 nopti ,cu exceptia perioadei 04.05-30.06 si 10-30.09 cand se pot face rezervari si
pentru minim 3 nopti.
Hotelul dispune de de 50 de camere cu urmatoarele dotari: paturi twin unite, A/C centralizat, TV LED cu canale HD,
telefon si minibar in camera . Baile dispun de cada.
Restaurantul si barul hotelului va ofera meniuri fixe cu plata pe loc sau nota cont hotel.
Serviciile de cazare se achita anticipat prin OP pana la sosirea turistilor, in caz contrar nu se poate efectua cazarea. Late
check-out: de la ora 12 la 16 se achita 50 lei in plus. Dupa ora 16 se achita noaptea de cazare fara mic dejun. Late c/o se
poate oferi doar daca nu este rezervata camera si trebuie anuntata receptia cu o zi inainte.
POLITICI COPII si GRATUITATI:
Categ 1: Copiii cu varsta pana in 6 ani neimpliniti au cazare si mic dejun gratuit daca folosesc acelasi pat cu parintii
Categ 2: Copiii cu varsta intre 6-12 ani achita c/v a 55 lei/zi si au mic dejun inclus, daca stau in acelasi pat cu parintii
Categ 3: Copiii cu varsta intre 12-18 ani achita c/v a 75 lei cu mic dejun inclus, daca stau in acelasi pat cu parintii.
Pentru al doilea copil se achita obligatoriu un pat suplimentar, daca este disponibil, contra unei sume de 110 lei/zi,
cu mic dejun inclus.
Nu se accepta 2 adulti cu 2 copii in acelasi pat, doar daca unul este infant (pana in 2 ani).
Check-in: de la ora 14.00 (extrasezon) si 16.00 (sezon). Perioada de sezon: 26.06 - 20.08
Check-out: pana in ora 12.
INSCRIERI TIMPURII 2021
Pentru rezervari in perioadele
-28.04-30.06.2021; 06.09-30.09.2021
-15% pentrurezervaricuplataintegrala, panala28.02.2021
-10% pentrurezervaricuplataintegrala, panala31.03.2021
Pentru rezervari in perioada -01.07-31.08.2021.
10 % pentru rezervari cu plata integrala , pana la 28.02.2021
8% pentru rezervari cu plata integrala , pana la 31.03.2021
Reducerea se aplica la valoarea cazarii, fara mic dejun.
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Mamaia
Hotel Majestic 3*
TARIFE exprimate în LEI/noapte/cameră*
includ cazare + MIC DEJUN pentru 2 adulţi și un copil < 10 ani
CAMERA
DUBLĂ
minim 3 nopți

21.05 - 10.06
01.09 - 11.09
238

minim 5 nopți

198

11.06 - 24.06
297

25.06 - 08.07
22.08 – 31.08
396

257

356

09.07 - 21.08
515
475

minim 7 nopți
178
238
337
455
*Pentru cazarea în regim SINGLE se scădea valoarea mesei pentru 1 adult (mic dejun)
CAMERA
DUBLĂ
FAMILY
minim 3 nopți

21.05 - 11.06

12.06 - 25.06

26.06 - 09.07

327

416

564

743

minim 5 nopți

267

356

505

683

minim 7 nopți

238

327

475

653

APARTAME
NT 2
CAMERE
minim 3 nopți

21.05 - 11.06
416

535

733

970

minim 5 nopți

337

455

653

891

minim 7 nopți

297

416

614

851

03.09 - 12.09

23.08 - 02.09

12.06 - 25.06

26.06 - 09.07

03.09 - 12.09

SUPLIMENTE MASĂ
INFANT (0-2 ani neîmpliniţi)

10.07 - 22.08

10.07 - 22.08

23.08 - 02.09

MIC DEJUN
GRATUIT

PRÂNZ +băuturi
GRATUIT

CINĂ + băuturi
GRATUIT

PRIMUL COPIL (2-10 ani neîmpliniţi)

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

AL DOILEA COPIL (2-10 ani neîmpliniţi) 50%
ORICE COPIL (10-14 ani neîmpliniţi) - 50%

15 lei/zi/copil

27,5 lei/zi/copil

27,5 lei/zi/copil

15 lei/zi/copil

27,5 lei/zi/copil

27,5 lei/zi/copil

55 lei/zi/adult

55 lei/zi/adult

COPIII PESTE 14 ani (adult) - 100%

30 lei/zi/adult

!!! Prânzul este obligatoriu în perioada 11.06 - 31.08.2021, se adaugă 55 lei/zi/adult la tarifele cu mic dejun.
Suplimentul all inclusive este opţional în perioada 11.06 – 31.08.2021, se adaugă 55 lei/zi/adult (cina) la
tarifele cu mic dejun şi prânz.
ÎNSCRIERI TIMPURII 2021**
Pentru plata integrală se va beneficia de următoarele discounturi
Rezervările înregistrate/achitate până la 31.12.2021 vor beneficia de:
20% discount - în perioadele 21.05 – 24.06 și 22.08 - 11.09.2021
10% discount - în perioadele 25.06 - 09.08 și 09.07 - 21.08.2021
Pentru plata parțială se va beneficia de următoarele discounturi
10% discount - în perioadele 21.05 – 24.06 și 22.08 - 11.09.2021
5% discount - în perioadele 25.06 - 09.08 și 09.07 - 21.08.2021
Se va achita avans de 30%, iar diferența cu 60 de zile înainte de sosirea turiștilor.
*Reducerea de aplică la întreg pachetul achiziționat, inclusiv pat suplimentar și suplimente mese.
**Reducerea acordată prin acest program nu se cumulează cu alte reduceri (oferte speciale) şi nu
se aplică în cazul apartamentelor şi al camerelor duble family
Plaja este un serviciu externalizat, pentru clientii locatiei exista un tarif preferential de 10 lei/sezlong/zi indiferent de regim de masa sau
perioada rezervata, beach bar-ul de pe plaja nu ne apartine si acolo bauturile se achita.

Oferta speciala valabila in aceasta saptamana, in perioada 6 – 12 aprilie.
DEMIPENSIUNE = ALL INCLUSIVE

1859 lei/sejur 5 nopti, camera dubla
Oferta este valabila pentru pachetele de 5 nopti cu demipensiune achizitionate in perioada 11.06 – 19.06.2021.
Tariful include regimul de masa all inclusive pentru 2 adulti si 1 copil de pana la 10 ani (neimpliniti).
Patul suplimentar se va calcula din pachetul de 5 nopti, iar suplimentele de masa se vor adauga doar pentru mic
dejun si pranz.
Oferta este nerambursabila in cazul anularii si este valabila in limita disponibilitatii.
Plata se va efectua integral in 48h de la emiterea facturii proforme.
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Facilitati
All inclusive Piscina Internet Sala conferinta Loc joaca Parcare Restaurant Lift Spa Aer conditionat Balcon Sala
fitness Jacuzzi

Alte specificatii
Ora check-in: 18:00 | Ora check-out: 12:00

NOUTĂȚI 2021
Construcția unei saline care va asigura tratamentul medical pentru turiștii hotelului, iar accesul va fi gratuit!
PREZENTARE SPAȚII CAZARE
Camera dublă – cuprinde un spațiu deschis cu o suprafață de 20 mp, zonă pentru dormit cu pat matrimonial sau twin, baie cu duș,
alocarea se va face în funcție de disponibilitatea hotelului.
Capacitate maximă: 2 adulţi + 2 copii < 14 ani (neîmpliniţi) sau 3 adulţi cu pat suplimentar
Camera dublă family - cuprinde un spațiu deschis cu o suprafață de 25 mp, zonă pentru dormit cu pat matrimonial, canapea
modulară extensibilă, baie cu cabină de duș, terasă spaţioasă, dispuse câte una pe fiecare etaj.
Capacitate maximă: 2 adulţi + 2 copii < 14 ani (neîmpliniţi) sau 3 adulţi;
Apartament cu 2 camere - cuprinde un spațiu generos de 40 mp, format dintr-un living cu canapea modulară
extensibilă și un dormitor cu pat matrimonial, baie cu cadă și vedere laterală către mare și lacul Siutghiol. Apartamentul
dispune de chicinetă dotată cu plită electrică, cană electrică, chiuvetă, frigider, veselă şi tacâmuri. Toate
apartamentele sunt situate la ultimul etaj (10).
Capacitate maximă: 2 adulţi + 2 copii < 14 ani (neîmpliniţi) sau 4 adulţi;
FACILITĂȚI SPAȚII DE CAZARE
Aer condiţionat, televizor LCD (canale naţionale şi internaţionale) în toate camerele, internet WI-FI, telefon cu linie
directă (naţională şi internaţională), pardoseală cu gresie, răcitoare tip minibar, baie dotată cu cabină de duş sau cădiţă, cadă în
apartamente, prosoape, uscător păr, uscător rufe, cosmetice personalizate la baie, pat bebe la cerere, sistem acces pe bază de cartelă
magnetică.
FACILITĂȚI COPII (în cameră cu adulții):
Infantul (0 – 2 ani neîmpliniți) are gratuitate la serviciile de masă, şi nu este considerat primul copil.
Primeşte pătuț de bebeluş gratuit în limita disponibilului şi NUMAI la cerere;
Primul copil cu vârsta între 2 – 10 ani neîmpliniți, însoţit de 2 adulţi plătitori, beneficiază de gratuitate
la cazare şi masă în regimul ales de adulţi (fără pat suplimentar);
Pentru cel de-al doilea copil cu vârsta între 2 – 10 ani neîmpliniți, se vor plăti serviciile de masă 50%,
iar la cazare are gratuitate cu condiţia cazării în acelaşi pat cu adulţii (fără pat suplimentar);
Orice copil cu vârsta între 10 – 14 ani neîmpliniți, beneficiază de 50% reducere la serviciile de masă, iar
la cazare are gratuitate cu condiţia cazării în acelaşi pat cu adulţii pentru configurația de cazare 2 adulți și 1 copil
între 10 – 14 ani neîmpliniți (fără pat suplimentar);
Copiii peste 14 ani sunt considerați adulți şi se vor plăti serviciile de masă 100%, iar la cazare 50%,
patul suplimentar este obligatoriu;
Pentru patul suplimentar se va achita 50% din valoarea locului în camera dublă, fără mic dejun.
Notă 2021!
Pentru configurația de cazare 2 adulti și 2 copii între 10 – 14 ani neîmpliniți, patul suplimentar este obligatoriu.
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SERVICII INCLUSE (gratuite)
Parcare auto în limita locurilor disponibile, Internet WI-FI în complex, Păstrarea obiectelor de valoare, Depozitarea şi păstrarea
bagajelor, Pătuţ bebeluş la cerere, Muzică live și program pentru copii, Două locuri de joacă situate atât în interiorul hotelului, cât şi
în exterior, Acces la terenul de sport (echipamentele se asigură în limita articolelor sportive disponibile, iar utilizarea terenului se face
cu prezentarea la recepţie), Piscină exterioară încălzită pentru adulți cu şezlong gratuit în limita disponibilului, Piscină exterioară
încălzită cu tobogan pentru copii, Umbrele, Hamac, gratuite la piscină în limita disponibilului, Acces la aparatele de fitness de la
piscină, Saună, Jacuzzi, Trezirea clienţilor la oră
solicitată/Comandă taxi, Jocuri divertisment (şah, table, cărţi de joc, tenis de masă), Servicii individuale de curăţat haine şi călcat,
Stand de presă, infomaţii turistice, cultural-sportive, adrese.
SERVICII OPȚIONALE (contra-cost):
Salon de masaj la piscină, Billiard, Bar lobby hotel, Restaurante cu specific naţional şi internaţional, Restaurant proţap,
Cafenea&Narghilea, Apeluri naționale şi internaţional, Închiriere Sali de conferinţă
TIPURI DE MASĂ
CAZARE + MIC DEJUN: include micul dejun - se servește începând cu a doua zi de cazare și inclusiv in ziua plecării.
Se poate opta pentru acest pachet în perioadele 21.05 – 11.06.2021 și 03.09 – 12.09.2021
CAZARE + DEMIPENSIUNE: include micul dejun și masa de prânz - se serveste începând cu a doua zi de cazare și inclusiv
in ziua plecarii. Se poate opta pentru acest pachet DOAR în perioada 12.06 – 02.09.2021
CAZARE + ALL INCLUSIVE: include mic dejun, prânz, cină, acces la barul de pe terasa restaurantului Majestic - în prima zi
de cazare se servește cina, începand cu a doua zi de cazare se servesc toate mesele și în ziua plecării se servesc doar micul dejun și
prânzul. Se poate opta pentru acest pachet DOAR în perioada 12.06 – 02.09.2021
Program regim masă
Mic dejun bufet suedez (07.30 - 10.00)
Prânz bufet suedez (13.00 - 15.00)
Cină bufet suedez (19.00 – 21.00)
DEMIPENSIUNE (mic dejun + prânz + băuturi)
Micul dejun bufet suedez - include apă, ceai, cafea, espresso, băuturi răcoritoare.
Prânzul bufet suedez - include apă, ceai, cafea, espresso, băuturi răcoritoare, băuturi alcoolice (bere draft, vin alb/roșu draft, lichior,
vodka). Aceste băuturi incluse pot fi servite la barul restaurantului NUMAI în timpul programului de masă (dejun 13:00 – 15:00)
ALL INCLUSIVE (mic dejun + prânz + cina + băuturi)
Micul dejun bufet suedez - include apă, ceai, cafea, espresso, băuturi răcoritoare.
Prânzul bufet suedez*- include apă, ceai, cafea, espresso, băuturi răcoritoare, băuturi alcoolice.
Cină bufet suedez - include apă, ceai, cafea, espresso, băuturi răcoritoare, băuturi alcoolice.
 băuturi răcoritoare incluse - sucuri acidulate draft din gama PEPSI (Pepsi, Mirinda, 7UP).
 băuturi alcoolice incluse - bere draft, vin de masă draft alb/roşu, lichior, vodcă.
Băuturile răcoritoare și alcoolice pot fi servite în locurile special amenajate între orele 10.00 – 21.00. La
pachetul all inclusive cafeaua se poate servi nelimitat in timpul zilei, de la ora 10.00 – 21.00



Prânzul și cina se vor organiza tip bufet suedez pentru un număr minim de 70 persoane la masă. În cazul în care nu se va atinge
acest număr se vor acorda bonuri echivalente valoric cu tarifele standard sau conform reducerilor aplicate prin programul ÎNSCRIERI
TIMPURII sau oferte speciale ce pot fi consumate în cadrul restaurantului Majestic Mamaia
Toate mesele sunt servite sub formă de bufet (bucătărie românească şi internaţională diversificată), incluzând produse culinare preparate
live, bufet de salate, fructe şi deserturi. Meniurile vor alterna astfel încât pe parcursul unui sejur turiştii să beneficieze de un meniu bogat
şi extrem de variat.
În lunile mai, iunie şi septembrie masa se va servi sub formă de bufet sau a la carte, în funcţie de numărul de
turişti din hotel.

 Cazarea se va face pe baza unui act de identitate (inclusiv pentru copii) și a completării fișei de turist la recepție.
Alocarea camerelor se face în funcție de disponibilitatea hotelului din ziua check-in-ului. Din acest motiv nu putem
garanta un anumit etaj, camere alăturate sau situate într-un anumit sector al hotelului. Solicitările de acest gen sunt
considerate preferințe ale turiștilor pe care încercăm să le satisfacem în limita disponibilităților, fiind exclusă însă
garantarea.

Este obligatorie purtarea brățărilor primite la check-in pentru a beneficia de serviciile comandate
Copiii între 2 – 10 ani (neplătitori) vor primi la check-in o brățară identică cu cea a părinților
Vor beneficia de serviciile oferite doar persoanele declarate
Accesul în hotel cu animale de companie nu este permis
Hotelul nu percepe taxă pentru parcare și nici nu reține locuri pentru turiști
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Mamaia
Hotel Malibu 4*
Tarife 2021 – cazare cu mic dejun
Tip camera
01.04 04.06 Perioada
03.06
17.06
Camera dubla in
297
363
reg. single (1 adult)
Camera dubla (2
369
457
adulti)
Apartament
556
644
(2 adulti)
Se adauga in mod obligatoriu suplimente de
masa:

18.06 01.07
429

02.07 15.07
-

16.07 28.08
-

29.0811.09
363

12.09 31.12
259

539

578

633

457

325

726

765

820

644

512

PRANZ

* tarife exprimate in RON/noapte/camera/cazare cu mic dejun
Supliment DEMIPENSIUNE → PRANZ = 80.00 RON/adult/zi
• In perioada 18.06-11.09.2021 (inclusiv), tarifele sunt valabile pentru sejururi de minimum 4
nopti.
• Suplimentul de vedere la mare este in functie de disponibilitate, se solicita in avans si se achita
suplimentar, in perioada 18.06 – 11.09.2021 (inclusiv), suma de 60.00 RON/noapte/camera.
• In perioada 02.07-28.08.2021 (inclusiv) nu se confirma camere in regim single.
• In perioadele sarbatorilor legale ne rezervam dreptul de a modifica tarifele si de a aplica oferte
speciale.
!!! Program servire mese (restaurantul isi rezerva dreptul de a schimba ora de servire a meselor):
- Mic dejun – 07:00-10:00
- Pranz – 13:00-15:00
- Cina a la carte – 19:00-21:00
• In perioada 18.06-11.09.2021 (inclusiv) se vor comercializa pachete cu MINIMUM
DEMIPENSIUNE (PRANZ), pachetele doar cu mic dejun nefiind acceptate in acest interval.
• Mesele sunt servite tip buffet pentru minimum 40 persoane.
• In pachetul de demipensiune este inclus si un pachet de bauturi care cuprinde: apa purificata la
dozator, racoritoare draft din gama Pepsi, bere draft, vin alb/rosu/roze la carafa. Acestea se vor
servi in restaurantul hotelului, doar in intervalul orar al meselor tip buffet – pranz, aferent
pachetului de demipensiune. Bauturile comandate la barurile piscina/lobby se achita suplimentar.
Regimul de demipensiune este format din mic dejun si pranz.
Micul dejun si pranzul se servesc incepand cu a doua zi a sejurului si inclusiv, in ziua plecarii.
Accesul la masa de pranz in ziua de check-out, se face doar dupa eliberarea camerei.

Conditii de cazare si masa pentru adulti si copii
!!! Cazarea copiilor se face doar cu prezentarea la check-in a unei copii a certificatului de nastere
sau a cartii de identitate (dupa caz).

Tarife suplimente de masa adulti si copii
Categorie varsta
Supliment masa
0-4.9 ani
5-9.9 ani
10-15.9 ani
Peste 16 ani/ adult

MIC DEJUN

PRANZ

GRATUIT
30.00
40.00
40.00

GRATUIT
60.00
70.00
80.00
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MASA:
 0 – 4.9 ani: masa gratuita in cazul in care va fi de tip buffet (pentru minimum 40 persoane).
 5 – 9.9 ani: se achita suplimentul de mic dejun in valoare de 30.00 lei/zi; pranz 60.00 lei/zi.
 10 – 15.9 ani: se achita suplimentul de mic dejun in valoare de 40.00 lei/zi; pranz 70.00 lei/zi.
 peste 16 ani/adult: se achita suplimentul de mic dejun in valoare de 30.00 lei/zi; pranz 80.00
lei/zi.
CAZARE:
 0 – 11.9 ani: se ofera gratuitate doar la cazare, fara pat suplimentar-pliabil, intr-o camera cu 2
adulti platitori, achitandu-se doar serviciile de masa aferente perioadei sejurului (dupa caz);
 12 – 15.9 ani: pat suplimentar-pliabil obligatoriu, contra-cost;
 peste 16 ani/adult: nu este posibila acomodarea acestora in paturile suplimentare-pliabile
pentru camera dubla. Acomodarea se face doar in apartament cu adaugarea contravalorii patului
suplimentar (cazare si mic dejun).
!!! Paturile suplimentare-pliabile se confirma la cerere, in functie de disponibilitatea din momentul
solicitarii. Turistii pot beneficia de cazarea in camera dubla cu pat suplimentar-pliabil doar dupa
aprobarea scrisa a Prestatorului si dupa plata integrala a acestuia.

PAT SUPLIMENTAR (CAZARE+MIC DEJUN) = 165.00 RON/noapte
!!! In apartament a treia persoana cu varsta peste 12 ani, achita 165,00 lei/noapte, cazare cu mic
dejun inclus acomodarea facandu-se in living, pe canapeaua extensibila.

Oferte speciale
Oferta Early Booking pentru sejururi de minimum 5 nopti in perioada 02.07-28.08.2021
(inclusiv):
 Early Booking -20% se prelungeste ca valabilitate de la 15.03.2021 pana la 31.03.2021,
celelalte mentiuni ale ofertei ramanand neschimbate.
!!! In acelasi timp, va reamintim ca la 15.03.2021 devine activa si oferta de Early Booking -15%.
 NEW!!! Discount 10% pentru sejururi de minimum 2 nopti, in perioada 29.04-03.06.2021,
inclusiv. Reducerea se ofera din tariful de baza, cazare cu mic dejun pentru 2 adulti, ulterior
adaugandu-se suplimentele aferente - unde e cazul: copii 5-16 ani, extra person adult, vedere
mare etc.
 NEW!!! Discount 10% nu exista un termen de valabilitate al acesteia, iar termenul de plata
este conform ofertelor standard, respectiv cu 7 zile inainte de check-in.


-15% neramburasabil: oferta devine activa incepand cu data de 15.03.2021 si se
aplica pentru rezervarile efectuate si achitate integral pana la data de 31.05.2021.

Oferta Start Summer 3=4:
-

pentru un sejur de 3 nopti achitate, a 4-a noapte este gratuita (se va lua in considerare
ca fiind gratuita noaptea cu tariful cel mai mic). Gratuitatea se ofera doar la tariful de
baza, cazare cu mic dejun pentru 2 persoane. Oferta este valabila doar pentru rezervarile
achitate integral in avans, in termen de 30 de zile calendaristice de la efectuarea rezervarii.
Oferta se poate adapta pentru sejururi mai lungi de 4 nopti, in perioadele 04.06-17.06.2021
(inclusiv);

Oferta Zile Gratuite 4=5:
-

pentru un sejur de 4 nopti achitate, a 5-a noapte este gratuita (se va lua in considerare
ca fiind gratuita noaptea cu tariful cel mai mic). Gratuitatea se ofera doar la tariful de
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baza, cazare cu mic dejun pentru 2 persoane. Oferta este valabila doar pentru rezervarile
achitate integral in avans, in termen de 30 de zile calendaristice de la efectuarea rezervarii.
Oferta se poate adapta pentru sejururi mai lungi de 5 nopti, in perioadele 18.06-01.07.2021
(inclusiv) si 29.08-11.09.2021 (inclusiv);

Oferta Zile Gratuite 6=7:
-

pentru un sejur de 6 nopti achitate, a 7-a noapte este gratuita (se va lua in considerare
ca fiind gratuita noaptea cu tariful cel mai mic). Gratuitatea se ofera doar la tariful de
baza, cazare cu mic dejun pentru 2 persoane. Oferta este valabila doar pentru rezervarile
achitate integral in avans, in termen de 30 de zile calendaristice de la efectuarea rezervarii.
Oferta se poate adapta pentru sejururi mai lungi de 6 nopti, in perioada 02.07-28.08.2021
(inclusiv). Aceasta oferta devine activa cu data de 31.05.2021.

Observatie - Nu se face cumul de oferte pentru acelasi sejur.
Descrierea hotelului, a camerelor si a spatiilor anexe
A. Informatii Hotel
Localizare: la intrare in statiunea Mamaia, chiar langa plaja.
Capacitate: cladire cu 6 nivele, 2 lifturi, 153 spatii de cazare (dintre care 22 sunt apartamente, 78
sunt camere duble cu paturi twin si 53 camere duble cu paturi matrimoniale).
Hotel Malibu**** a fost renovat in anul 2018 (camere, restaurant & celelalte zone interioare
comune). In iarna anului 2020 si baile camerelor au primit o noua infatisare.
B. Descriere Camere
1. Camera single: este spatiul de cazarea ce permite acomodarea pentru minimum 1 adult si
maximum 1 adult si 1 copil cu varsta pana la 5 ani. Are in componenta sa un pat matrimonial. Cu
o suprafata de 19 mp, poate avea vedere catre oras sau vedere catre mare.
Nu se poate adauga pat suplimentar-pliabil.
2. Camera dubla: este spatiul de cazarea ce permite acomodarea pentru minim 2 adulti si maxim
2 adulti si 1 copil de pana la 16 ani sau 2 adulti si 2 copii cu varsta de pana la 10 ani. Are in
componenta sa un pat matrimonial sau doua paturi de o persoana ce se pot uni. In numar de 130
camere, cu o suprafata de 19 mp fiecare, poate avea vedere catre oras sau vedere catre mare.
Toate camerele au balcon.
La cerere, se poate adauga un pat suplimentar-pliabil.
3. Apartament: este spatiul de cazarea ce are in componenta sa un dormitor cu un pat
matrimonial si un living cu o canapea extensibila. In numar de 20 apartamente, acestea au o
suprafata cuprinsa intre 35 mp si 40 mp. Poate avea vedere catre oras sau vedere catre mare.
Nu se poate adauga pat suplimentar-pliabil.
4. Apartament pentru persoane cu dizabilitati: este spatiul de cazarea ce are in componenta sa
un dormitor cu un pat matrimonial si un living cu o canapea extensibila. Baia este adaptata
persoanelor cu dizabilitati. In numar de 1 apartament, acesta are o suprafata de 38 mp, balcon si
dubla vedere, catre oras si mare.
Nu se poate adauga pat suplimentar-pliabil.
5. Apartament cu terasa si vedere panoramica: este spatiul de cazarea ce are in componenta sa
un dormitor cu un pat matrimonial, confortabil si un living cu o canapea extensibila. In numar de 1
apartament, acesta are o suprafata de 60 mp, terasa si dubla vedere, catre oras si mare.
Nu se poate suplimenta cu pat suplimentar, pliabil.
Toate spatiile de cazare sunt prevazute cu: balcon, aer conditionat individual, LED TV,
televiziune prin cablu, Wi-Fi, telefon, seif, mini-bar (contra cost), baie proprie cu cabina de dus,
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uscator de par, prosoape, halate de baie si papuci.
C. Sali de conferinte

SALA OVIDIU (etaj I)
-

capacitate maxima de 250 persoane (in aranjament teatru);
echipament complet - flipchart, ecran de proiectie (dimensiunea ecranului 2m x 3m),
videoproiector (3.500 lumeni), instalatie sonorizare (1.000 W);
separeu pentru pauza de cafea (cu mese, scaune si canapele).

SALA CALLATIS (parter)
-

capacitate maxima de 100 persoane (in aranjament teatru);
echipament complet - flipchart, ecran de proiectie (dimensiunea ecranului 2m x 3m),
videoproiector (3.500 lumeni), instalatie sonorizare (1.000 W);
lobby bar pentru servirea pauzelor de cafea.

SALA TOMIS (etaj VI)
-

capacitate maxima de 100 persoane (in aranjament teatru);
echipament complet - flipchart, ecran de proiectie (dimensiunea ecranului 2m x 3m),
videoproiector (3.500 lumeni), instalatie sonorizare (1.000 W);
pauzele de cafea se pot servi intr-un separeu sau pe terasa.

SALA HISTRIA (etaj VI)
-

capacitate de 34 persoane;
prevazuta cu masa ovala si fotolii din piele;
echipament complet - flipchart, ecran de proiectie (dimensiunea ecranului 2m x 3m),
videoproiector (3.500 lumeni), instalatie sonorizare (1.000 W);
separeu pentru pauza de cafea.

Pentru evenimente ne rezervam dreptul de a negocia tarifele de cazare in functie de
complexitatea serviciilor comandate.
D. Servicii
Gratuite

Contracost

- parcare in limita locurilor disponibile din perioada sejurului;
- internet wireless in spatiile publice;
- seif la receptie
- pastrare bagaje la receptie;
- curatenie in camera – zilnic;
- schimbare lenjerie de pat;
- schimbare prosoape – zilnic;
- sauna umeda si uscata;
- loc de joaca pentru copii amenajat in interior cat si pe plaja deschise in functie de
program, sezon si conditii meteo;
- plaja si piscina privata, exterioara, deschisa in functie de sezon si conditii meteo;
sezlonguri si umbrela pe plaja si la piscina (maximum 2 sezlonguri si
umbrela/camera), in limita locurilor disponibile si in functie de sezon si conditii meteo
- restaurant cu specific international;
- lobby bar;
- bar la piscina;
- servicii de spalatorie & calcatorie;
- 4 sali de conferinte cu o capacitate cuprinsa intre 34 si 250 locuri.
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Informatii obligatorii
1. Ziua hoteliera incepe la ora 17:00, ora check-in si se termina la ora 12.00, ora check-out.
- Un Early Check-in se poate efectua doar in limita disponibilitatii din ziua sosirii.
- Un Late Check-out se ofera in limita disponibilitatii si se taxeaza dupa cum urmeaza:
- intre ora 12.00 - 15.00 – 30% din valoarea cazarii;
- intre ora 15.00 - 17.00 – 50% din valoarea cazarii;
- dupa ora 17.00 – 100% din valoarea cazarii.
2. Fiecare oaspete are obligatia la check-in de a prezenta receptionerului actul de identitate (carte
de identitate sau pasaport valabil). Hotelul isi rezerva dreptul de a nu caza oaspetii fara acte
identitate.
3. Numele care figureaza pe voucherul de la agentie trebuie sa coincida cu numele oaspetilor
prezenti la check-in.
4. Alocarea camerelor se face in functie de disponibilitatea hotelului din ziua check-in-ului. Din
acest motiv nu putem garanta un anumit tip de pat, o anumita camera, un anumit etaj, camere
alaturate sau pe acelasi etaj etc. Solicitarile de acest gen sunt considerate preferinte ale turistilor pe
care incercam sa le satisfacem in limita disponibilitatilor, fiind exclusa garantarea.
5. !!! Este obligatiorie purtarea bratarii pe toata perioada sejurului.
6. Parcarea hotelului este gratuita, in limita disponibilitatii. In fata hotelui exista si o parcare
publica, cu plata.
7. NU este permis accesul cu animale de companie!
8. Oaspetii au acces gratuit la plaja si piscina exterioara, privata a hotelului. Sezlongurile de pe
plaja/piscina sunt in limita disponibilitatii (maximum 2 sezlonguri si 1 umbrela/camera) si in
functie de sezon si conditiile meteo. Ele nu se rezerva, ci se ocupa in ordinea sosirii oaspetilor.
9. NU ne asumam responsabilitatea pentru copiii lasati nesupravegheati in spatiile din incinta
hotelului, plaja si piscina hotelului.
10. Hotelul dispune in fiecare camera de casete de valori/seif. Oaspetii sunt rugati sa depuna
valorile pe care le au cu ei in aceste casete. Administratia hotelului nu este responsabila de
obiectele sau valorile uitate, pierdute, nesupravegheate sau neprotejate, oriunde s-ar produce
disparitia acestora, in incinta hotelului sau perimetrul exterior proprietatii.
11. In camere nu exista frigidere casnice, ci numai mici racitoare hoteliere, tip minibar, destinate
exclusiv pastrarii bauturilor specifice acestui tip de serviciu. Racitoarele minibar nu sunt in masura
sa pastreze alimente, cu atat mai mult nu pot asigura pastrarea alimentelor pentru sugari si copii
mici.
12. Din motive comerciale si sanitare, categoric nu se admite introducerea in incinta hotelului si
depozitarea in camera sau pe balcoane a produselor alimentare si bauturilor aduse din exterior.
Utilizarea echipamentelor de gatit/incalzit in camerele de hotel este strict interzisa. Hotelul isi
rezerva dreptul de a evacua din hotel persoanele care aduc si utilizeaza astfel de echipamente.
13. Program servire mese (restaurantul isi rezerva dreptul de a schimba ora de servire a meselor):
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- Mic dejun – 07:00-10:00
- Pranz – 13:00-15:00
- Cina a la carte – 19:00-21:00
14. Regimul de demipensiune este format din mic dejun si pranz. Micul dejun si pranzul se
servesc incepand cu a doua zi a sejurului si inclusiv, in ziua plecarii. !!! Accesul la masa de
pranz in ziua de check-out, se face doar dupa eliberarea camerei.
15. In pachetul de demipensiune este inclus si un pachet de bauturi care cuprinde: apa purificata la
dozator, racoritoare draft din gama Pepsi, bere draft, vin alb/rosu/roze la carafa. Acestea se vor
servi in restaurantul hotelului, doar in intervalul orar al meselor tip buffet – pranz, aferent
pachetului de demipensiune. Bauturile comandate la barurile piscina/lobby se achita suplimentar.
16. Nu este permisa parasirea restaurantului cu bauturi si/sau produse alimentare pe durata
sejurului. In cazurile exceptionale (medicale), oaspetii se vor se adresa sefului de sala sau
managerului de restaurant.
17. Este interzisa instrainarea produselor din pachetele comandate altor persoane decat cele
inscrise in voucher.
18. Daca sunt persoane care perturba linistea celorlalti oaspeti, in camerele de hotel sau spatiile
comune, hotelul isi rezerva dreptul de a evacua oaspetii respectivi.
19. Recomandam tinuta decenta si respect, in restaurant, lifturi si receptia hotelului, atat fata de
ceilalti oaspeti, cat si fata de personalul hotelului.
20. Daca durata sejurului se scurteaza din motive independente de hotel, hotelul nu are
obligatia a de a restitui contravaloarea noptilor neconsumate.
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Mamaia
Hotel: Metropol 2*+
Tarif lei/persoană/sejur 5nopţi
PERIOADA
02.07 -07.07
09.07 -14.07
16.07 -21.07
23.07 -28.07
30.07 -04.08
06.08 -11.08
13.08 -18.08
20.08 -25.08
27.08 -01.09
03.09 -08.09

CAZARE camera modernizată 3* (fără masa)

495 lei/pers.
660 lei/pers.
660 lei/pers.
660 lei/pers.
660 lei/pers.
660 lei/pers.
660 lei/pers.
550 lei/pers.
550 lei/pers.
440 lei/pers.

Hotelul Metropol**+ este situat pe centrul stațiunii Mamaia, la 70 m de plajă; dispune de 124 camere duble renovate sunt dotate cu 2 paturi, grup sanitar propriu
(complet renovat, cu uscător de păr), TV, răcitor, aer condiţionat, balcon

MASA SUPLIMENTAR:
Micul dejun ( 15 lei/zi/pers.), Pranzul ( 25 lei/zi/pers.), Cina ( 20 lei/zi/pers.) este sub formă de autoservire








FACILITĂŢI COPII:
Valoarea patului suplimentar și suplimentul de cazare pentru copii se vor achita la RECEPȚIA HOTELULUI DOAR, astfel:
Un copil cu vârsta cuprinsă între 0 – 12 ani achita 6 lei/zi.
Un copil cu vârsta cuprinsă între 12 – 17 ani beneficiază obligatoriu de pat suplimentar și achită 50% din valoarea de cazare a unui adult;
În camera dublă se pot caza 2 ADL şi 2 copii.
Nu se oferă regim de SGL
Hotel Metropol nu dispune de camere pentru 3 adulţi.
Nu se accepta accesul cu animale de companie in hotel
Cazarea se face la ora 18 a zilei de intrare şi se termină cel târziu la ora 12 a zilei înscrise pe bilet.
La recepţie se achită taxa de salubritate, taxa de staţiune – conform H.C.L.M./2004
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Mamaia
Hotel: Modern 4*
Tarifele sunt exprimate in lei/persoana/zi - CAMERA STANDARD 3 STELE
Valoare maxim acceptata pe voucher / loc

I= 22n
25.05-15.06
II = 15n
16.06-30.06
III = 10n
01.07-10.07
IV= 10 n
11.07-20.07
V = 32n
21.07-21.08

Valoare mese
25.05-15.09

sg+dp*
c+dp*
255 305

c+ultra sg+ultra
365
315

185

270

315

400

375

400

din16.06 obligatoriu pachet cu dp* sau ultra all inclusive

230

345

360

475

420

475

obligatoriu pachet cu masa dp* sau ultra all inclusive

270

-

-

obligatoriu pachet cu masa dp* sau ultra all inclusive

-

obligatoriu pachet cu masa dp* sau ultra all inclusive

-

obligatoriu pachet cu masa dp* sau ultra all inclusive

400

460

300

VI = 10n
22.08-31.08
VII = 15n
01.09-15.09

sg+md
175

c+md
125

Observatii

430

490

-

-

245

375

185

270

Mic dejun
45

435

315

400

Demipensiune+
130

375

400

Ultra all inclusive
190

Tarifele sunt exprimate in lei/persoana/zi - CAMERA SUPERIOARA 4 STELE

I= 22n
25.05-15.06
II = 15n
16.06-30.06
III = 10n
01.07-10.07

c+md
145
210

Valoare maxim acceptata pe voucher / loc
sg+md
c+dp*
sg+dp* c+ultra all sg+ultra all
275
335
~

Observatii

din16.06 obligatoriu pachet cu dp* sau ultra all inclusive
340

~

400

~

395

~

455

~

obligatoriu pachet cu masa dp* sau ultra all inclusive
265

~
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IV= 10 n
11.07-20.07

320

V = 32n
21.07-21.08

355

~

485

~

545

~

VI = 10n
22.08-31.08

285

~

415

~

475

~

VII = 15n
01.09-15.09

210

~

340

~
~

400

~

valoare mese
25.05-15.09

I= 22n
25 05-15 06
II = 15n
16.06-30.06
III = 10n
01.07-10.07
IV= 10 n
11.07-20.07
V = 32n
21.07-21.08
VI = 10n
22.08-31.08
VII = 15n
01.09-15.09
valoare mese
25.05-15.09

obligatoriu pachet cu masa dp* sau ultra all inclusive
450

510
obligatoriu pachet cu masa dp* sau ultra all inclusive
obligatoriu pachet cu masa dp* sau ultra all inclusive

Mic dejun

Demipensiune+

45

Ultra all inclusive

130

190

Tarifele sunt exprimate in lei/persoana/zi - GARSONIERA 4 STELE
Observatii
Valoare maxim acceptata pe voucher / loc
c+md
sg+md
c+dp*
sg+dp* c+ultra sg+ultra all
165
295
355
din16.06 obligatoriu pachet cu dp* sau ultra all inclusive
225

~

355

~

415

~

305

~

435

~

495

~

obligatoriu pachet cu masa dp* sau ultra all inclusive

350

480

395

~

525

315

~

445

540
~

obligatoriu pachet cu masa dp* sau ultra all inclusive
obligatoriu pachet cu masa dp* sau ultra all inclusive

585

~

505

~

obligatoriu pachet cu masa dp* sau ultra all inclusive

230
~
Mic dejun
45

~
~
360
~
Demipensiune+
130

420
~
Ultra all inclusive
190
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I= 22n
25 05-15 06
II = 15n
16.06-30.06
III = 10n
01.07-10.07
IV= 10 n
11.07-20.07
V = 32n
21.07-21.08
VI = 10n
22.08-31.08
VII = 15n
01.09-15.09
valoare mese
25.05-15.09

I= 22n
25 05-15 06
II = 15n
16.06-30.06
III = 10n
01.07-10.07
IV= 10 n
11.07-20.07

Tarifele sunt exprimate in lei/persoana/zi - SUITA 4 STELE
Valoare maxim acceptata pe voucher / loc
Observatii
c+md
sg+md
c+dp*
sg+dp* c+ultra sg+ultra all
190
320
380
din16.06 obligatoriu pachet cu dp* sau ultra all inclusive
255

~

385

~

445

~

325

~

455

~

515

~

obligatoriu pachet cu masa dp* sau ultra all inclusive

395
445

525
~

575

585
~

635

obligatoriu pachet cu masa dp* sau ultra all inclusive
obligatoriu pachet cu masa dp* sau ultra all inclusive
~
obligatoriu pachet cu masa dp* sau ultra all inclusive

345

~

275
~
Mic dejun
45

475

~
~
405
~
Demipensiune+

535

~

465
~
Ultra all inclusive

130

190

Tarifele sunt exprimate in lei/persoana/zi - APARTAMENT 4 STELE
Observatii
Valoare maxim acceptata pe voucher / loc
c+md
sg+md
c+dp*
sg+dp* c+ultra sg+ultra all
235
365
425
din16.06 obligatoriu pachet cu dp* sau ultra all inclusive
285

~

415

~

475

~

365

~

495

~

555

~

obligatoriu pachet cu masa dp* sau ultra all inclusive

435

565

625

obligatoriu pachet cu masa dp* sau ultra all inclusive
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V = 32n
21.07-21.08
VI = 10n
22.08-31.08
VII = 15n
01.09-15.09
valoare mese
25.05-15.09

obligatoriu pachet cu masa dp* sau ultra all inclusive
485

~

605

385

~

515

~

665

~

575

~

obligatoriu pachet cu masa dp* sau ultra all inclusive

315
~
Mic dejun
45

~
~
445
~
Demipensiune+
130

505
~
Ultra all inclusive
190

1. FACILITATI COPII ( valabile in camera cu 2 adulti )
2 ad + 1 c (0-6.99 ani) = 100 % reducere din pachetul achizitionat de parinti (indiferent de tipul de camera)
2 ad + 1 c (7-11.99 ani) = 60 % reducere din pachetul achizitionat de parinti ( cu pat suplimentar-camera superioara/ garsoniera)
2 ad + 2 c (0-6.99 ani) = 100 % reducere din pachetul achizitionat de parinti (camera superioara/ garsoniera)
2 ad + 2 c (7-11.99 ani) = fiecare copil 60 % reducere din pachetul achizitionat de parinti (camera superioara/ garsoniera)
2 ad + 2 c (1c 0-6.99 ani respectiv 1c 7-11.9) = 1c 100 % reducere respectiv 1c 60 % reducere din pachetul achizitionat de parinti (camera superioara/ garsoniera)
2 ad + 1 c (peste 12 ani)/ adult = 30 % reducere din pachetul achizitionat de adulti (camera superioara/ garsoniera)
!!! Camerele standard nu permit introducerea de pat suplimentar, accepta maxim un patut pentru copil 0-2 ani. In cazul in care se solicita pat suplimentar pentru copii,
cazarea se poate face numai in camerele superioare (destinate familiilor cu copii) sau garsoniere, acestea fiind dotate dotate cu canapea extensibila.
2. FACILITATI COPII (valabile in camera cu un adult)
1 ad + 1 c (0-6.99 ani) = tarif de camera in regim single (numai in camera standard)
1 ad + 1 c (7-11.99 ani) = 40 % reducere din pachetul achizitionat de parinte (camera standard)
1 ad + 2 c (7-11.99 ani) = fiecare copil 40 % reducere din pachetul achizitionat de parinte (camera superioara)
1 ad + 2 c (0-6.99 ani) = tarif de camera in regim single (camera standard)
1 ad + 2 c (1c 0-6.99 ani respectiv 1c 7-11.99 ani) = 1c 100 % reducere respectiv 1c 40 % reducere din pachetul achizitionat de parinti (camera standard sau superioara)
Hotelul nu vinde camere duble speciale (1 adult si copii ). In perioada 12.07 - 31.08.2021 nu se ofera nicio reducere pentru valorificarea camerelor single
MENTIUNI SPECIALE
1. Ofertele speciale sunt valabile doar dupa terminarea ofertei EARLY BOOKING si NU se cumuleaza cu aceasta oferta
2. Demipensiunea* este formata din pranz/cina, 2 gustari si bauturi in regim ultra all inclusive.
3. Incepand cu data de 16.06 obligatoriu pachet cu masa ( dp* sau ultra all inclusive)
4. Pentru pachetele cu ultra all inclusive si demipensiune, PRIMA MASA de incepere a sejurului este CINA.
5. Sezlongul si umbrela pe plaja se asigura pentru persoanele adulte si copiii peste 7 ani ( exceptie face oferta "Prichindel ultra all inclusive" care are asigurate doua sezlonguri pe camera).
6.Structura camerelor trebuie sa fie clara atat in rezervarea online efectuata cat si specificata pe voucher-in caz contrar hotelul nu are obligatia sa cazeze turistii in alt tip de camere.
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INSCRIERI TIMPURII- minim 5 nopti
Oferta "INSCRIERI TIMPURII varianta STANDARD" este valabila pana la data de 31 IANUARIE 2021 si cuprinde urmatoarele reduceri:
I. Perioadele 25.05-22.06 si 22.08-15.09.2021
25% reducere din pachetul de cazare cu ultra all inclusive sau demipensiune+
15% reducere din pachetul de cazare cu mic dejun
II. Perioada: 23.06- 21.08.2021
20% reducere din pachetul de cazare cu ultra all inclusive sau demipensiune
15% reducere din pachetul de cazare cu mic dejun
*Sejur minim 5 nopti.
***Plata integrala va fi efectuata in termen de 72 de ore de la data rezervarii..
Conditii de anulare:
Daca se anuleaza rezervarea dupa plata integrala a sejurului se pierde intreaga valoare achitata.
Oferta este valabila in limita disponibilitatii.

Oferta "INSCRIERI TIMPURII varianta FLEXIBIL" este valabila pana la data de 31 IANUARIE 2021 si cuprinde urmatoarele reduceri:
I. Perioadele 25.05-22.06 si 22.08-15.09.2021
20% reducere din pachetul de cazare cu ultra all inclusive sau demipensiune+
10% reducere din pachetul de cazare cu mic dejun
II. Perioada: 23.06- 21.08.2021
15% reducere din pachetul de cazare cu ultra all inclusive sau demipensiune
10% reducere din pachetul de cazare cu mic dejun
* Sejur minim 5 nopti.
**Rezervarile vor fi efectuate pe site-ul hotelului: www.hotel-modern.ro sau www.modernmamaia.ro.
***Plata vanzarilor efectuate se va face astfel:
30% din valoarea rezervarii in termen de 72 de ore de la efectuarea rezervarii.
70% din valoarea rezervarii pana la data de 15.04.2021
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Conditii de anulare
•
Rezervarile efectuate pentru aceasta oferta se pot anula fara penalizare, pana la 28 februarie 2021 (0ra 23:59).
•
Anularea dupa data de 01.03.2021 (inclusiv) se poate face doar cu pierderea totala a avansului achitat.
•
Modificarea rezervarilor dupa data de 01.03.2021 poate fi acceptata in functie de disponibilitatea hotelului in urmatoarele conditii:
•
Tariful perceput va fi recalculat la oferta activa, din momentul modificarii rezervarii.
•
Plata integrala a rezervarii recalculate in termen de 72 de ore de la transmiterea confirmarii modificarii si proformei de plata, din care se va scadea avansul
achitat initial.
•
Hotelul Modern poate accepta o singura modificare a rezervarii efectuate.
•
•
Dupa achitarea integrala a rezervarii pana la data de 15.04.2020, anularea sau modificarea in minus a numarului de zile implica pierderea integrala a
sumelor achitate.
•
Oferta este valabila in limita disponibilitatii.
În cadrul ofertei "Inscrieri timpurii" nu se ofera nicio reducere pentru valorificarea camerelor in regim single si nici pentru valorificarea camerelor duble ocupate de 1
adult + copii
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STAȚIUNEA: Mamaia
HOTEL: Național 2*
Lei/camera/noapte
Hotel

Tip
camera

National Dubla

Perioada
01.05.2021 01.07.2021
30.06.2021 13.07.2021
135

183

14.07.2021 24.07.2021
23.07.2021 17.08.2021
230

319

18.08.2021 25.08.2021 01.09.2021
24.08.2021 31.08.2021 15.09.2021
230

183

135

- Hotel Național 2* Mamaia este din categoria de 2 stele și este situat în centrul statiunii , la 100 de
metri de plaja, în apropiere de terase, restaurante și magazine. Hotel Național Mamaia are 10 etaje,
este deservit de 3 lifturi și cuprinde 160 camere duble dotate cu aer condiționat, televizor, cablu tv,
frigider și grup satitar cu dus. Hotelul deține monitorizare video 24/24 și parcare gratuita în limita
locurilor disponibile.
- un copil 1 copil intre 0-12 ani beneficiaza de gratuitate la cazare, fara pat suplimentar. In cazul in
care sunt 2 copii 0-12 ani, 1 copil achita 25% din valoarea camerei si primeste pat suplimentar, al 2lea copil beneficiaza de gratuitate la cazare fara pat suplimentar.Al 3-lea adult achita 25% din
valoarea camerei și primește pat suplimentar.
- sunt gratuite transmiterea de mesaje ,desteptarea turistilor ,pastrarea obiectelor uitate,pastrarea
valorilor,acordarea de prim ajutor,chemarea taxiurilor
- se asigura servicii de spalatorie si calcat contracost.
- Pretul pentru un pat suplimentar este 25% din pretul unei camere, nu exista camere single.
- In perioada 01.06- 22.07.2021 & 21.08.2021 – 12.09.2021 se poate opta pentru mic dejun in
valoare de 30 lei/persoana in sistem bufet suedez, iar în perioada 23.07.2021 – 20.08.2021 se poate
opta pentru mic dejun în valoare de 40 lei/persoana în sistem bufet suedez la REST. ASTORIA(fost
Național)
- Copiii intre 0-6.99 ani au gratuitate la mic dejun (dacă părinții au achizitionat pachet cu mic dejun)
De la 7 ani, copiii plătesc tarif întreg pentru mic dejun.
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Mamaia
Hotel Piccadilly 3*

TARIFE EARLY BOOKING
(nerambursabile, valabile pentru sejururi de minimum 4 nopti, plata avans 20% pana la 20.04.2021, diferenta pana la 25.05.2021)

PLATA INTEGRALA A REZERVARILOR DE TIP EB PANA LA 31.05.2021
CAMERE DUBLE
EXTRASEZON I
SEZON INTERMEDIAR I
SEZON INTERMEDIAR II
VARF DE SEZON
VARF DE SEZON* ( DEMIPENSIUNE)
EXTRSEZON I
EXTRASEZON II

PERIOADA

01.06-14.06
15.06-28.06
29.06-16.07
17.07-24.07
25.07-24.08
25.08-31.08
01.09-20.09

TARIFE
STANDARD

TARIFE
EARLY BOOKING

LEI/CAMERA/ZI

LEI/CAMERA/ZI

242
286
332
427
( 427+150 FC) 577
332
286

228
268
310
396
(396+150 FC) 546
310
268

SERVICII INCLUSE IN TARIF:
CAZARE SI MASA PENTRU 2 ADULTI
MIC DEJUN = 40 LEI/PERS/ZI- BUFET SUEDEZ ;
FISA CONT= 75 LEI/PERS/ZI- A LA CARTE(* OBLIGATORIU 25.07-24.08);
*In perioada 25.07-24.08.2021 inclusiv, este obligatorie achizitionarea de cazare cu demipensiune ( tariful include mic
dejun, asigurat in regim de bufet suedez- 2 adulti, si fisa cont in valoare de 150 lei/zi/camera), in restul perioadelor este
obligatorie achizitionarea de cazare cu mic dejun ( tariful include mic dejun asigurat in regim bufet suedez- 2 adulti).
Optional, se poate achizitiona masa pranz si/ sau cina( sistem fisa cont- a la carte), valorea minima fiind de 75 lei/ pers/zi.
Pentru camerele cu vedere la lac se va achita la receptie un supliment de 25 lei/zi, in functie de disponibilul din momentul
cazarii.
Facilitati copii in camera dubla:
- varsta 0-6.99 ani, beneficiaza de gratuitate la cazare, fara pat suplimentar, la mic dejun;
- varsta 7-11,99 ani, beneficiaza de gratuitate la cazare, fara pat suplimentar, achita mic dejun integral, 40 lei/pers/zi;
- copiii mai mari de 12 ani, achita 50% din valoarea unui loc de cazare pentru un pat suplimentar, micul dejun se achita integral, 40
lei/pers/zi;
APARTAMENTE
EXTRASEZON I
SEZON INTERMEDIAR I
SEZON INTERMEDIAR II
VARF DE SEZON
VARF DE SEZON* (DEMIPENSIUNE)
EXTRSEZON I
EXTRASEZON II

PERIOADA

01.06-14.06
15.06-28.06
29.06-16.07
17.07-24.07
25.07-24.08
25.08-31.08
01.09-20.09

TARIFE
STANDARD

LEI/APARTAMENT/ZI

TARIFE
EARLY BOOKING
LEI/APARTAMENT/ZI

308
361
421
548
( 548+ 150 FC) 698
421

288
336
391
506
(506+150 FC) 656
391

361
SERVICII INCLUSE IN TARIF:
CAZARE SI MASA PENTRU 2 ADULTI
MIC DEJUN = 40 LEI/PERS/ZI- BUFET SUEDEZ ;
FISA CONT= 75 LEI/PERS/ZI- A LA CARTE( OBLIGATORIU 25.07-24.08);

336

*In perioada 25.07-24.08.2021 inclusiv, este obligatorie achizitionarea de cazare cu demipensiune ( tariful include mic
dejun, asigurat in regim de bufet suedez- 2 adulti, si fisa cont in valoare de 150 lei/zi/camera), in restul perioadelor este
obligatorie achizitionarea de cazare cu mic dejun ( tariful include mic dejun asigurat in regim bufet suedez- 2 adulti).
Optional, se poate achizitiona masa pranz si/ sau cina( sistem fisa cont- a la carte), valorea minima fiind de 75 lei/ pers/zi.

B-dul Tutora nr 2, Sc.B, Parter, Iasi Romania, 700160
Tel: 0756.216.216, 0758.800.500, 0752.562.562
Fix: 0232.216.216
E-mail :office@sinditour.ro
Web: www.sinditour.ro
Pentru apartamentele cu vedere la lac se va achita la receptie un supliment de 25 lei/zi, in functie de disponibilul din
momentul cazarii.
Facilitati copii in apartament:
- varsta 0-6.99 ani, beneficiaza de gratuitate la cazare, mic dejun;
- varsta 7-11,99 ani, beneficiaza de gratuitate la cazare, achita mic dejun integral, 40 lei/pers/zi;
- copiii mai mari de 12 ani, beneficiaza de gratuitate la cazare, micul dejun se achita integral, 40 lei/pers/zi;
- al 3 lea si al 4 lea adult, beneficiaza de gratuitate la cazare, micul dejun se achita integral, 40 lei/pers/zi, fisa cont minimum 75 lei/
pers/zi.

TARIFE STANDARD 2021
( valabile pentru sejururi de minimum 3 nopti)
CAMERE DUBLE
EXTRASEZON I
SEZON INTERMEDIAR I
SEZON INTERMEDIAR II
VARF DE SEZON
VARF DE SEZON* ( DEMIPENSIUNE)
EXTRSEZON I
EXTRASEZON II

APARTAMENTE
EXTRASEZON I
SEZON INTERMEDIAR I
SEZON INTERMEDIAR II
VARF DE SEZON
VARF DE SEZON* ( DEMIPENSIUNE)
EXTRSEZON I
EXTRASEZON II

PERIOADA

TARIFE

LEI/CAMERA/ZI
01.06-14.06
15.06-28.06
29.06-16.07
17.07-24.07
25.07-24.08
25.08-31.08
01.09-20.09

PERIOADA

242
286
332
427
(427+ 150) 577
332
286

TARIFE

LEI/APARTAMENT/ZI
01.06-14.06
15.06-28.06
29.06-16.07
17.07-24.07
25.07-24.08
25.08-31.08
01.09-20.09

308
361
421
548
(548+150) 698
421
361

SERVICII INCLUSE IN TARIF:
CAZARE SI MASA PENTRU 2 ADULTI
MIC DEJUN = 40 LEI/PERS/ZI- BUFET SUEDEZ ;
OPTIONAL:
FISA CONT= 75 LEI/PERS/ZI- A LA CARTE

*In perioada 25.07-24.08.2021 inclusiv, este obligatorie cazarea cu demipensiune ( fisa cont,
minimum 150 lei/ camera/apartament/zi.)
**Pentru camerele/apartamentele cu vedere la lac se va achita la receptie un supliment de 25 lei/zi, in
functie de disponibilul din momentul cazarii.
Facilitati copii in camera dubla:
- varsta 0-6.99 ani, beneficiaza de gratuitate la cazare, fara pat suplimentar, la mic dejun;
- varsta 7-11,99 ani, beneficiaza de gratuitate la cazare, fara pat suplimentar, achita mic dejun integral, 40
lei/pers/zi;
- copiii mai mari de 12 ani, achita 50% din valoarea unui loc de cazare pentru un pat suplimentar, micul dejun
se achita integral, 40 lei/pers/zi;

B-dul Tutora nr 2, Sc.B, Parter, Iasi Romania, 700160
Tel: 0756.216.216, 0758.800.500, 0752.562.562
Fix: 0232.216.216
E-mail :office@sinditour.ro
Web: www.sinditour.ro
Facilitati copii in apartament:

Check- in începând de la 18:00
Check-out până la 12:00

- varsta 0-6.99 ani, beneficiaza de gratuitate la cazare, mic dejun;
- varsta 7-11,99 ani, beneficiaza de gratuitate la cazare, achita mic dejun integral, 40 lei/pers/zi;
- copiii mai mari de 12 ani, beneficiaza de gratuitate la cazare, micul dejun se achita integral, 40 lei/pers/zi;
- al 3 lea si al 4 lea adult, beneficiaza de gratuitate la cazare, micul dejun se achita integral, 40 lei/pers/zi, fisa
cont minimum 75 lei/ pers/zi.

Hotel Piccadilly de 3 stele este amplasat în centrul stațiunii Mamaia, la doar 150 de metri distanță de malul Mării Negre.
Aici vei găsi o adevărată oază de relaxare verde, cu gazon scurt, copaci atent tunși, băncuțe și alei pietruite. Hotelul are o
localizare excepțională fiind aproape de majoritatea atracțiilor turistice din stațiunea Mamaia. Pe o rază de 250 de metri se
află zona Cazino cu terase, restaurante, cluburi, magazine, piațetă, bancomat, telegondolă, farmacie și terasa cu muzică
live. Cu toate acestea, Hotel Piccadilly se află departe de zgomotul stațiunii, fiind situat pe partea cu lacul Siutghiol, într-o
oază de verdeață.
Camera dublă a fost complet renovată în anul 2019 și dispune de o suprafață generoasă, de 18 mp. Atunci când nu ești la
plajă te poți relaxa în balconul cu vedere spre bulevard sau spre lacul Siutghiol.
Camerele sunt elegant mobilate și decorate în culori calde, ce întregesc armonia și denotă confort și prospețime. Ele sunt
alcătuite fie din două paturi alăturate, fie dintr-un pat matrimonial pentru un somn cât mai liniștit. Asigurăm confortul de
care ai nevoieîntr-o vacanță, atât pentru odihnă, cât și pentru activitățile tale obișnuite.
Pentru acces facil în orice cameră, hotelul nostru a fost dotat cu lift, în urma lucrărilor de renovare din anul 2019.
Hotelul Piccadilly dispune de 155 de astfel de camere duble, destinate cazării a cel mult 2 adulți și 2 copii.Toate camerele
sunt dotate cu cartele magnetice de acces, cu baie proprie cu cabină de duș, TV LED, instalație de climatizare, minibar,
seif și internet wireless de mare viteză gratuit.
Pentru confortul familiei tale te așteptăm cu cele mai bune servicii de cazare în apartamentele noastre proaspăt renovate.
Atât apartamentele cât și camerele dispun de balcon propriu, în care te poți relaxa ori de câte ori simți nevoia.
Apartementele sunt spațioase cu o suprafață de aproximativ 30 mp și includ tot ce ți-ai putea dori de la o vacanță reușită:
un dormitor cu pat matrimonial, un living cu canapea extensibilă și o baie proprie cu cabină de duș.
Pentru acces facil în apartamentele de la etajele superioare, hotelul nostru a fost dotat cu lift, în urma lucrărilor de
renovare din anul 2019.Apartementele au vedere înspre lacul Siutghiol sau înspre bulevard și pot găzdui până la 3 adulți și
1 copil, sau 2 adulți și 2 copii.
Accesul se realizează prin intermediul cartelelor magnetice pentru siguranță și intimitate pe toată durata sejurului. În plus,
beneficiezi de TV LED, instalație de climatizare, minibar, seif și internet wireless de mare viteză gratuit.
Repere față de hotel
 5 min până la telegondolă
 3 min până la farmacie și magazine
 30 sec până la parcarea privată
 30 sec până la grădina interioară

Iași, B-dul Tutora nr 2, Sc.B, Parter Romania, 700160
Tel: 0756216216, 0758800500, 0752562562
Fix: 0040/232216216
E-mail :office@sinditour.ro
Web: www.sinditour.ro

Mamaia
Hotel Pirates Resort (fost Hotel Bicaz) 3*
TARIF lei/cameră/noapte
PERIOADA

SUPLIMENTAR

TIP CAMERA
CAZARE
Single

118

MD/ca
m
40

156

DP

TOTAL
CU MD

TOTAL
CU DP

0-7
ANI

03.05-14.06

> 14 ANI
NA

236

0% Cazare
50% MD

25% Cazare
50% MD

50% Cazare
100% MD

80

Double Superior

187

80

267

Double Privilege

207

80

287

Double Bunk Bed

253

80

333

Apartament Standard

266

80

346

Apartament Superior

300

80

380

Apartament Privilege

330

80

410

Single

160

40

200

212
Double Standard
15.06-30.06

10-14 ANI

158
x

Double Standard

7-10 ANI

292
80

Double Superior

254

80

334

Double Privilege

281

80

361

Double Bunk Bed

343

80

423

Apartament Standard

361

80

441

Apartament Superior

407

80

487

NA

NA
x

0% Cazare
50% MD

25% Cazare
50% MD

50% Cazare
100% MD

NA

Iași, B-dul Tutora nr 2, Sc.B, Parter Romania, 700160
Tel: 0756216216, 0758800500, 0752562562
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Apartament Privilege

448

80

528

Single

230

40

270

306

386

Double Standard
01.07-07.07

367

80

447

Double Privilege

404

80

484

Double Bunk Bed

496

80

576

Apartament Standard

520

80

600

Apartament Superior

587

80

667

Apartament Privilege

647

80

727

230

40

70

80

140

25% Cazare
50% MD

50% Cazare
100% MD

NA

526
x

Double Superior

367

80

140

587

Double Privilege

404

80

140

624

Double Bunk Bed

496

80

140

716

Apartament Standard

520

80

140

740

Apartament Superior

587

80

140

807

Apartament Privilege

647

80

140

867

0% Cazare
50% MD,
50% PRANZ

25% Cazare
50% MD
50% PRANZ

50% Cazare
100% MD 100%
PRANZ

NA

TARIF lei/cameră/noapte
PERIOADA

0% Cazare
50% MD

340

306
Double Standard

08.07-15.07

x

80

Double Superior

Single

NA

SUPLIMENTAR

TIP CAMERA
CAZARE

MD

DP

TOTAL
CU MD

TOTAL
CU DP

0-7 ANI

7-10 ANI

10-14 ANI

> 14 ANI

Iași, B-dul Tutora nr 2, Sc.B, Parter Romania, 700160
Tel: 0756216216, 0758800500, 0752562562
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x
Double Standard
Double Superior
16.07-21.08

Double Privilege
Double Bunk Bed
Apartament Standard
Apartament Superior
Apartament Privilege
Single

433
520
572
702
737
832
915
254

80

140

80

140

80

140

80

140

80

140

80

140

80

140

40

653

Double Superior
22.08-31.08

Double Privilege
Double Bunk Bed
Apartament Standard
Apartament Superior
Apartament Privilege
Single

339
407
447
549
575
650
715
193

Double Superior
01.09 - 09.09

Double Privilege
Double Bunk Bed
Apartament Standard

257

922
957
1052

NA

1135
294

NA
x

80
80

487

80

527

80

629

80

655

80

730

80

795

40

233

309
340
417
437

80
80
80
80
80

50% Cazare
100% MD
100% PRANZ

792

337
389
420
497
517

0% Cazare
50% MD

25% Cazare
50% MD

50% Cazare
100% MD

0% Cazare
50% MD

25% Cazare
50% MD

50% Cazare
100% MD

NA

NA
x

Double Standard

25% Cazare
50% MD
50% PRANZ

740

419
Double Standard

0% Cazare
50% MD,
50% PRANZ
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Apartament Superior
Apartament Privilege
Single

494
543
118

80
80
40

NA

574
623

NA

158
x

Double Standard

156

Double Superior
10.09-16.09

Apartament Standard
Apartament Superior
Apartament Privilege









236

0% Cazare
50% MD

25% Cazare
50% MD

50% Cazare
100% MD

80
188

Double Privilege
Double Bunk Bed





80

207
254
266
300
331

268
80
80
80
80
80

287
334
346
380

NA

411

Tarifele de cazare pentru copii sunt valabile numai pentru copiii cazati in aceeasi camera cu parintii;
Intr-o camera Double se poate instala maxim un pat pliant;
Pentru copii cu varsta intre 7 - 10 ani se asigura cazare gratuit, fara a se asigura pat suplimentar (pat pliant) si se achita 50% din valoare Mic Dejun/ Pranz. Daca se solicita un pat pliant se va achita
25% din tariful de cazare/camera/zi;
Pentru copiii cu varsta intre 10 - 14 ani fiecare copil va achita 25% din tariful de cazare/camera/zi (se asigura un singur pat pliant) si 50% din valoare Mic Dejun/ Pranz;
Pentru copiii cu varsta mai mare de 14 ani fiecare copil va achita 50% din tariful de cazare/camera/zi (se asigura un singur pat pliant) si 100% din valoare Mic Dejun/ Pranz;
Pentru situatia in care rezervarea este pentru un adult si un copil sub 10 ani se va aplica tariful de cazare al camerei Single;
Intr-un apartament se pot caza maxim 4 pers, cu precizarea ca acest tarif include doar MD/Pranz pentru 2 pers (pentru celelalte pers se adauga la acest tarif micul dejun calculat in functie de calitatea
beneficiarului, adult-copil);
Tariful camerei Double Bunk Bed include cazare pentru 2 adulti si 2 copii, cu precizarea ca acest tarif include MD/Pranz pentru 2 pers (adulti), pentru celelalte pers cazate se adauga la acest tarif
micul dejun
calculat/pranz in functie de calitatea beneficiarului, copil - adult;
In apartamentele nu se asigura pat pliant (in fiecare locatie exista canapea extensibila);

Descriere hotel Pirates Resort (fost Hotel Bicaz)

Iași, B-dul Tutora nr 2, Sc.B, Parter Romania, 700160
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Hotel Pirates Resort Mamaia (fost Hotel Bicaz), reclasificat la 3 stele, isi intampina turistii incepand cu vara 2016 cu un nou nume si un nou concept, prietenos atat cu cei mici dar si cu cei mari, al unei
vacante-aventura desfasurata la malul Marii Negre alaturi de pirati, comori si legendele lor.
Astfel, Hotel Pirates Resort a amenajat spatii tematice in tot hotelul, un restaurant cu terasa in aer liber si nume sugestiv „Pirates Island”, mini-club de joaca pentru copii, toate intregite de spectacole de magie
si iluzionism, seri cu muzica live, concursuri cu premii, petreceri dansante si alte surprize menite sa creeze o atmosfera vesela si relaxanta.
Hotel Pirates Resort Mamaia este situat in nordul statiunii, la doar 10 de metri de plaja si se invecineaza cu hotelurile Vega, Apollo si Siret.
Construit perpendicular pe tarmul marii, ofera camere si apartamente cu vedere spre mare sau cu vedere spre parcare.
Pe langa spatiile de cazare, Hotel Pirates Resort pune la dispozitia turistilor un restaurant care serveste preparate apartinand bucatariei internationale, o terasa in aer liber cu vedere la mare si inconjurata de
spatiu verde, un bar si loc de joaca pentru copii.
Toate spatiile comune si camerele beneficieaza de internet Wi-fi gratuit.

Facilitati
Piscina Parcare Restaurant Aer conditionat Balcon

Alte specificatii
Ora check-in: 18:00 | Ora check-out: 12:00

Mamaia

Iași, B-dul Tutora nr 2, Sc.B, Parter Romania,
700160
Tel: 0756216216, 0758800500, 0752562562
Fix: 0040/232216216
E-mail :office@sinditour.ro
Web: www.sinditour.ro

Hotel Prestige 3* SUPERIOR
OFERTA Early booking
Alege un sejur de minim 5 nopti in perioada 01.06 – 15.09.2021 si beneficiezi de
urmatoarele reduceri:
Reducerea de 10 % este valabila pentru rezervari efectuate si achitate integral
pana la data de 31.03.2021
 Daca rezervarea este anulata, modificata sau in caz de neprezentare, suma platita
pentru aceasta rezervare nu se returneaza .
 Reducerea nu este aplicata in tabel.
Tarife standard
 CORP VECHI
Cam
vedere la
promenada

Cam vedere
la mare

D,L,M
M,J

D,L,
M
M,J

V
S

V
S

CORP NOU

Luxury
D,L,M
M,J

V
S

Tripla
luxury
D,L,
M
M,J

V
S

Camera
Privilege
D,L,
M
M,J

V
S

Suita
Privilege
D,L,
M
M,J

V
S

Suita
Privilege cu
terasa
D,L,
M
M,J

01.06
370
420 420
470 470
520
620
670
13.06
14.06
420
470 470
520 520
570
640
690
30.06
01.07
440
490 490
540 540
590
660
710
600
650 1190 1240
1240
15.07
16.07
510
560 560
610 610
660
740
820
660
710 1240 1290
1290
29.08
30.08
420
480
530
640
570
840
890
15.09
D-L-M-M-J- duminica-luni-marti-miercuri-joi V-S- vineri-sambata
 Supliment Week-end - 50 lei/camera/noapte (vineri si sambata – pentru sejururi mai mici de 4 nopti) si
este inclusa in tabel.
 Pretul unui pat suplimentar in perioada 30.04 - 15.07.2021 este 60/noapte ,fara mic dejun,
in perioada 16.07 - 30.08.2021 este 80 lei/noapte, fara mic dejun,
iar in perioada 1.09 – 30.09.2021 este 60 lei/noapte, fara mic dejun.
 Tarifele afisate contin micul dejun, TVA. Valoarea unui mic dejun este de 46 lei/persoana(tip bufet suedez
daca sunt minim 10 camere cazate).
 Pranzul (60 lei/zi/persoana) sau cina (60 lei/zi/persoana) –nota cont (fara bauturi alcoolice)
 Facilitati Copii:La cazarea turistilor cu copii se va prezenta la receptie o copie a certificatului de nastere
a copilului.
- copiii 0-5 ani beneficiaza de cazare si masa gratuita.
- copiii 5-8 ani beneficiaza de cazare gratuita daca nu solicita pat suplimentar, dar vor achita jumatate
din contravaloarea unui mic dejun 23 lei/zi
- copiii peste 8 ani vor achita contravaloarea patului suplimentar ,mic dejun integral .
 Facilitati camera tripla; Se pot caza 3 adulti sau 2 adulti si un copil cu mic dejun pentru toate cele 3

V
S

1290
1340

Iași, B-dul Tutora nr 2, Sc.B, Parter Romania,
700160
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persoane.
Facilitati suita Privilege si suita Privilege cu terasa; Se pot caza 3 adulti sau 2 adulti si 2 copii cu mic dejun
pentru 2 persoane iar pentru a 3a persoana (copii) se achita in plus suplimentul de masa.
 Va rugam anuntati turistii: - check in 16.00
- check out 12.00.
Construit in anul 2009 si amplasat intr-un cadru natural deosebit,pe malul Marii Negre chiar pe plaja , in centrul
statiunii Mamaia, hotelul Prestige 3 *** superior ,este deschis pe tot parcursul anului. Ambianta de relaxare si
confort completeaza rafinamentul camerelor sale personalizate.
Toate camerele au sistem de inchidere centralizata, incalzire centrala proprie, LCD, internet gratuit
wireless, telefon, cablu TV, aer conditionat, minibar, detector fum,usacator par cu priza pentru aparatul de
ras,articole de toaleta gratuite, seifuri, .
Hotelul dispune de lift si toate camerele au balcoane dotate cu scaune .
Hotelul dispune de :
32 unitati de cazare corp vechi
8 unitati de cazare corp nou







20 camere duble cu pat matrimonial;
4 camere twin.
2 camere triple luxury
6 luxury room





5 camere duble Privilege
2 suite Privilege
1 suita Privilege cu terasa

O parte din camere au vedere la soseaua de promenada, iar altele la Marea Neagra.
Baile camerelor sunt dotate cu cabina de dus sau cu cada jacuzzi(2 camere).
Hotelul detine o terasa cu vedere la promenada,una cu vedere la mare si un restaurant care dispune de 80 de
locuri unde se pot organiza mese festive, botezuri, nunti, intalniri de afaceri, intr-un ambient placut.
Cele 8 unitati de cazare corp nou au un design minimalist cu mobilier elegant si modern.
Suita Privilege si suita Privilege cu terasa au o suprafata cuprinsa intre 34 si 35mp- formate dintr-o
camera cu pat matrimonial si un living cu o canapea extensibila despartite prin perete de sticla cu usa
culisanta.




Oferta de Paște și 1 MAI 2021
(30.04---03.05.2021)
Camera vedere promenada
390lei/noapte
Camera vedere mare
440lei/ noapte
Camera luxury
490lei/ noapte
Camera tripla
640lei/ noapte
Tarifele sunt pe noapte pentru sejururi de minim 2 nopti si includ cazare cu mic dejun(bufet suedez)
pentru 2 persoane.
 Copii intre 1-5 ani gratuit cazare si masa.
 Copii intre 5-8 ani – achita 50% din valoarea unui mic dejun (valoarea unui mic dejun este de 46
lei/zi) daca nu opteaza pentru pat suplimentar
 gratuitate la cazare daca nu vor pat suplimentar , iar daca doresc pat suplimentar achita 60 lei/nt

Iași, B-dul Tutora nr 2, Sc.B, Parter Romania,
700160
Tel: 0756216216, 0758800500, 0752562562
Fix: 0040/232216216
E-mail :office@sinditour.ro
Web: www.sinditour.ro
 Copii peste 8 ani achita valoarea unui pat suplimentar. si mic dejun integral
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Mamaia
Hotel: Richmond 4*
Tarife valabile in perioada : 04.05---30.09.2021
Perioada

Tarife/noapte/2 pers/ sejur minim 5 nopti

2021
Dubla
Suita Junior
Apartament
Single
04.05-----06.06.2021
297
396
440
242
07.06-----13.06.2021
374
484
605
330
14.06-----30.06.2021
413
517
649
363
01.07-----14.07.2021
605
704
847
418
15.07-----25.08.2021
726
825
968
561
26.08 ---- 31.08.2021
605
704
847
462
01.09-----12.09.2021
374
429
517
275
13.09-----30.09.2021
297
385
484
242
Tarifele includ mic dejun .
Hotelul dispune de restaurant, insa plata se va face direct la hotel.
Optional incepand cu 01 iulie se poate opta pentru pranz la tariful de 65 ron/persoana-bufet
Tarifele sunt exprimate in lei si includ TVA si taxa de statiune .
Servicii gratuite : piscina exterioara, terasa, internet wireless, parcare (in limita locurilor disponibile).
Cazarea incepe la ora 18.00 si se termina la ora 12.00 in ziua plecarii. Politica copii
Cazare cu mic dejun:
1 copil intre 0-7 ani (neimpliniti) Gratuitate in camera cu doi adulti platitori folosind acelasi pat (in baza
certificatului de nastere). Al- 2 lea se achita 40 lei/zi mic dejun.
7-12 ani(neimpliniti) - 77 ron/zi cu pat suplimentar cu mic dejun.
12-18 ani se vor taxa la fel ca un al treilea adult in camera si anume - 110 ron/zi.
Rezervarile efectuate cu Oferta "Early Booking" sunt nerambursabile, nu pot fi modificate sau anulate decat
cu pierderea integrala a sumelor achitate in avans.
**Early booking-ul se scade din tariful Cazare cu mic dejun.
• Early Booking 15% pana la 15 martie 2021 . Early Booking 10% intre 16.03-01.05.2021. Garantarea
rezervarilor "Early Booking" se face prin efectuarea platii integral in termen de maxim 5 zile de la data
rezervarii.

Perioada
2021

Tarife/noapte/2 persoane/ sejur 1-4 nopti
Dubla

Suita Junior

Apartament

Single

04.05-----06.06.2021
319
418
462
264
07.06-----13.06.2021
396
506
627
352
14.06----30.06.2021
462
572
737
385
01.07-----14.07.2021
781
946
440
* Tarifele includ mic deju671
n.
15.07-----25.08.2021
803
583
* Hotelul dispune de resta
urant, insa plata913
se va face direct la ho1078
tel.
26.08 ---- 31.08.2021
677
781
946
484
01.09-----12.09.2021
396
451
539
297
13.09-----30.09.2021
319
407
506
264
* Tarifele includ mic dejun .
* Hotelul dispune de restaurant, insa plata se va face direct la hotel.
* Optional incepand cu 01 iulie se poate opta pentru pranz la tariful de 65 ron/persoana-bufet

Iași, B-dul Tutora nr 2, Sc.B, Parter Romania, 700160
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Tarifele sunt exprimate in lei si includ TVA si taxa de statiune .
Servicii gratuite : piscina exterioara, terasa, internet wireless, parcare (in limita locurilor disponibile).
Cazarea incepe la ora 18.00 si se termina la ora 12.00 in ziua plecarii. Politica copii
Cazare cu mic dejun:
1 copil intre 0-7 ani (neimpliniti) Gratuitate in camera cu doi adulti platitori folosind acelasi pat (in baza
certificatului de nastere). Al- 2 lea se achita 40 lei/zi mic dejun.
7-12 ani(neimpliniti) - 77 ron/zi cu pat suplimentar cu mic dejun.
12-18 ani se vor taxa la fel ca un al treilea adult in camera si anume - 110 ron/zi.
Rezervarile efectuate cu Oferta "Early Booking" sunt nerambursabile, nu pot fi modificate sau anulate decat
cu pierderea integrala a sumelor achitate in avans.
**Early booking-ul se scade din tariful Cazare cu mic dejun.
• Early Booking 15% pana la 15 martie 2021, Early Booking 10% intre 16.03-01.05.2021. Garantarea
rezervarilor "Early Booking" se face prin efectuarea platii integral in termen de maxim 5 zile de la data
rezervarii.

• * Neachitarea la termen duce automat la anularea rezervarii.
• * ziua hoteliera incepe la ora 18:00 si se termina la ora 12:00 a zilei urmatoare
• *Parcarea este gratuita in limita locurilor disponibile.

Acest hotel de 4 stele este situat la 2 minute de mers pe jos de plaja stațiunii Mamaia și oferă acces gratuit la o zonă
de plajă. Deschis in vara anului 2008, hotel Richmond este unul modern, oferind conditii de cazare foarte bune
alaturi de facilitati multiple. Incepand cu 2020 hotel Richmond are un nou management si va asteapta pentru o
vacanta relaxanta la malul Marii Negre. Richmond Hotel este o adevarata perla a hotelurilor, situat in centrul
statiunii Mamaia si imbina luxul cu tehnologia moderna avand scopul de a crea o ambianta placuta atat pentru cei
care vor sa se relaxeze cat si pentru oamenii de afaceri.
Camerele spațioase de la Hotelul Richmond au aer condiționat, podea cu mochetă din pluș, mobilier tapițat din lemn,
minibar și balcon.
Restaurantul Hotelului va poate rasfata capriciile culinare prin preparate romanesti traditionale si internationale
pentru cele mai rafinate gusturi. Hotelul oferă parcare privată gratuită.
Centrul comercial City Park din Constanța se află la 4,5 km. Gara din Constanța este situată la 4 km. Aeroportul
Internaţional Mihail Kogălniceanu este situat la 33 km.
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Stațiunea: Mamaia
Hotel Riviera 3*1
TIP CAMERA
22/05–18/06 19/06-02/07
DBL Standard + DBL Corner
250
300
DBL VIP + DBL Junior
300
350
STUDIO
400
500
FAMILY SUITE
450
550
MASTER SUITE
500
650
pat suplimentar cu md inclus
70
90
mic dejun extra
50
50









03/07-16/07
450
500
650
700
800
110
50

17/07-23/08
600
650
750
800
900
130
50

24-30/08
500
550
650
700
800
110
50

31/08-06/09
400
450
550
600
700
90
50

07-19/09
250
300
350
450
500
70
50

Tarifele includ mic dejun pentru 2 persoane in camera dubla
Tarifele includ mic dejun pentru 3 persoane in camera tip Studio
Check- in începând de la 16:00
Tarifele includ mic dejun pentru 4 persoane in camera tip Family Suite si Master Suite
Check-out până la 12:00
Patul suplimentar include mic dejun.
Copiii cu varste pana in 7 ani beneficiaza de gratuitate la cazare (daca ocupa acelasi pat cu parintii), precum si accesgratuit la micul dejun
Copiii cu varste intre 7 – 11.99 ani beneficiaza de gratuitate la cazare (daca ocupa acelasi pat cu parintii) si se achitamicul dejun in valoare de 30
lei/zi/copil.
Incepand cu varsta de 12 ani se achita patul suplimentar

OFERTELE AU CARACTER PROMOȚIONAL ȘI NU SE CUMULEAZĂ.
Ofertele speciale nu ofera posibilitatea de a interveni asupra rezervarilor efectuate, sumele achitate fiind nerambursabile. Singura modificare acceptata este
numele oaspetilor ce se vor caza la Hotel Riviera, daca acest lucru este anuntat in scris cu cel putin 24 ore inaintea zilei de check-in.
 Tarifele includ mic dejun pentru 2 persoane in camera dubla, pentru camera de tip Studio micul dejun este inclus pentru 3 persoane, iar pentru camerele de
tip Family Suite, respectiv Master Suite, micul dejun este inclus pentru 4 persoane.
 Patul suplimentar include mic dejun.
Facilitati pentru copii:
 Mic dejun pentru copii între 0 – 6,99 ani = gratuit;
 Mic dejun pentru copii între 7 – 11,99 ani = 30 lei/zi;
1

Animalele de companie sunt permise (doar cu greutatea sub 20 kg) contra unui tarif de 50 RON / animal de companie / zi.
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Incepand cu varsta de 12 ani se achita patul suplimentar (si include micul dejun)
Mic dejun suplimentar = 40 RON / persoană;
Paturile suplimentare* și paturile pentru copii (baby cot)** se solicită în avans și trebuie confirmate de Hotel .
Paturile pentru copii – baby cot – se tarifeaza cu 30 RON/zi.

Alte servicii oferite de catre hotel Riviera:
 WI-FI gratuit în spațiile publice si in camere.
 Bussiness Center








Restaurant (contra cost)
Terasa-Bar (contra cost)
Loc de joaca pentru copii interior si exterior – gratuit pentru clientiicazati in Hotel Riviera;
Parcare (în limita locurilor disponibile)
Seifuri, poziționate în zona recepției – gratuit.
3 Săli de conferință dotate cu sistem de climatizare, video-proiector, ecran proiectie, flipchart. Capacitatea unei sali de conferinte este de 70 – 90 locuri.
Animalele de companie sunt permise (doar cu greutatea sub 20 kg) contra unui tarif de 50 RON / animal de companie / zi.

Dotările camerelor includ:
 Sistem automat de climatizare
 Televizor LCD 32”
 Minibar – produsele din minibar se asigura contra-cost. Se achita o garantie in valoare de 100 lei/zi. Mai multe detalii la receptia hotelului.







Birou
Pat de lux, 160/200 cm
Ferestre panoramice izolate fonic, din podea până în tavan
Uscător de păr
Baie cu cabină de duș
Telefon în cameră

 Serviciu de curățenie în cameră
 Sistem de alarmă anti-incendiu
 Acces în cameră pe bază de cartelă
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 Camere pentru nefumători
 Toate camerele au pat matrimonial – saltea dubla de 160/200 cm.
Descrierea tipurilor de camere:
- camera dubla standard - camera dubla cu vedere lateral mare;
- camera dubla vip - camera dubla cu vedere frontal mare;
- camera studio vip - camera dubla cu o suprafata mai generoasa, are in componenta pat matrimonial si canapea extensibila, vedere lateral mare.
*Tipurile de camere descrise mai sus, sunt prevazute cu balcon amenajat cu masuta si scaune.
- camera dubla corner - camera dubla cu vedere lateral mare, accesul catre patul matrimonial se face urcand o treapta. Este situata la etajul 14 al hotelului.
- camera dubla junior - camera dubla cu vedere lateral mare, aceasta are un tavan foarte inalt de 3 metri. Este situata la etajul 14 al hotelului.
- camera family suite - este formata din 2 incaperi (ce nu sunt separate de usa), se afla pat matrimonial, canapea extensibila, 2 TV, chicineta dotata cu frigider, plita electrica,
cuptor microunde. Este situata la etajul 14 al hotelului.
- camera master suite - apartament, cu vedere frontal mare, format din camera dubla cu pat matrimonial, living cu canapea extensibila, chicineta dotata cu frigider, plita electrica,
cuptor microunde, baie cu cada. Este situata la etajul 14 al hotelului.
*Camerele de la etajul 14 nu sunt prevazute cu balcon, geamurile se deschid si au o protectie pe exterior.

Hotel Riviera Mamaia 3 stele este amplasat in centrul statiunii, la 20 de metri de plaja, in vecinatatea Hotelului Iaki. Hotelul se inalta pe 14 nivele si a fost renovat complet in
anul 2015. Datorita amplasarii, camerele hotelului au vedere laterala sau frontala la mare, la Lacul Siutghiol si asupra statiunii Mamaia. Hotel Riviera Mamaia dispune de
aproximativ 460 locuri de cazare in camere duble si camere studio. Pentru servirea mesei, hotelul pune la dispozitia turistilor un restaurant cu o capacitate de 350 de locuri.
Restaurantul este completat de o terasa exterioara cu o capacitate de 200 de locuri.
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Mamaia
Hotel Savoy 4*1
TARIFE STANDARD All Inclusive
Perioada

Camera dubla twin

28.05-10.06
11.06-17.06
18.06-24.06
25.06-04.07
05.07-18.07
19.07-15.08
16.08-22.08
23.08-29.08
30.08-05.09
06.09-11.09

669 Lei
857 Lei
872 Lei
1110 Lei
1288 Lei
1421 Lei
1218 Lei
1197 Lei
909 Lei
808 Lei

Tarife de cazare si masa pentru sezonul estival 2021
Camera dubla
Camera dubla
Camera dubla family
cu vedere la piscina
cu vedere la mare
cu vedere la mare
All inclusive
704 Lei
726 Lei
864 Lei
890 Lei
946 Lei
1120 Lei
906 Lei
963 Lei
1140 Lei
1156 Lei
1225 Lei
1495 Lei
1357 Lei
1433 Lei
1728 Lei
1485 Lei
1549 Lei
1902 Lei
1247 Lei
1346 Lei
1624 Lei
1226 Lei
1322 Lei
1596 Lei
955 Lei
995 Lei
1179 Lei
836 Lei
853 Lei
983 Lei

Apartament Junior

924 Lei
1198 Lei
1220 Lei
1639 Lei
1873 Lei
2036 Lei
1752 Lei
1721 Lei
1248 Lei
1192 Lei

Tarifele sunt pe noapte, pentru sejururi de minim 5 nopti si includ cazare si all inclusive, acces la plaja cu sezlonguri si umbrela ( pentru fiecare adult sau copil cu varsta peste 7 ani), acces
gratuit la piscine cu sezlong si umbrela (in limita locurilor disponibile), acces la locul de joaca interior si exterior, entertaiment pe plaja pentru copii, spectacole pentru adulti si pentru copii
in fiecare seara, yoga pe plaja la rasarit, zumba pe plaja, parcare (in limita locurilor disponibile), internet.
Facilitati copii in camera dubla twin si camera dubla cu vedere la piscina/mare:
- 2 adulti si 1 copil 0-6.99 ani beneficiaza de gratuitate la cazare si masa, fara pat suplimentar.
- 2 adulti si 2 copii 0-6.99 ani, primul copil beneficiaza de gratuitatate la cazare si masa, al 2-lea copil achita 20% din valoarea unui loc si beneficiaza de pat suplimentar.
- 2 adulti si 1 copil 7-11.99 ani achita 50% din valoarea unui loc si beneficiaza de pat suplimemtar.
- 2 adulti si 2 copii 7-11.99 ani, fiecare copil achita 50% din valoarea unui loc si se acorda 1 pat suplimemtar.
- 2 adulti si 1 copil 12-15.99 ani achita 70% din avaloarea unui loc si beneficiaza de pat suplimentar.
- 2 adulti si 2 copii ( 1 copil 0-6.99 ani, 1 copil 7-11.99 ani), primul copil beneficiaza de gratuitatate la cazare si masa, al 2-lea copil achita 50% din valoarea unui loc si beneficiaza de pat suplimentar.
Facilitati copii in camera dubla family/apartament:
- 2 adulti si 1 sau 2 copii 0-6.99 ani beneficiaza de gratuitate la cazare si masa, fara pat suplimentar.
- 2 adulti si 2 copii 7-11.99 ani, fiecare copil achita 50% din valoarea unui loc.
- 2 adulti si 2 copii 12-15.99 ani, fiecare copil achita 70% din valoarea unui loc.
- 2 adulti si 1 copil peste 16 ani achita 70% din valoarea unui loc.
- al 3-lea adult achita 70% din valoarea unui loc.
Capacitate maxima camera dubla twin/camera dubla vedere piscina/mare: 2 adulti si 2 copii 0-11.99 sau 2 adulti si 1 copil 0-15.99 ani.
Capacitate maxima camera dubla family/apartament: 2 adulti si 2 copii 0-15.99 ani sau 3 adulti si un copil 0-15.99 ani.

1

Se acceptă animale de companie. Tariful se achită la cazare
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TARIFE Înscrieri timpurii 31.03 standard - All Inclusive
Tarife de cazare si masa pentru sezonul estival 2021 - Oferta Inscrieri Timpurii 31.03.2021
Perioada
Camera dubla twin
Camera dubla
Camera dubla
Camera dubla family
Apartament Junior
cu vedere la piscina
cu vedere la mare
cu vedere la mare
All inclusive
28.05-10.06
555 Lei
584 Lei
603 Lei
717 Lei
767 Lei
11.06-17.06
711 Lei
739 Lei
786 Lei
930 Lei
995 Lei
18.06-24.06
724 Lei
752 Lei
800 Lei
946 Lei
1012 Lei
25.06-04.07
921 Lei
959 Lei
1017 Lei
1241 Lei
1360 Lei
05.07-18.07
1069 Lei
1126 Lei
1189 Lei
1435 Lei
1555 Lei
19.07-15.08
1179 Lei
1232 Lei
1285 Lei
1579 Lei
1690 Lei
16.08-22.08
1011 Lei
1035 Lei
1117 Lei
1348 Lei
1454 Lei
23.08-29.08
994 Lei
1017 Lei
1098 Lei
1325 Lei
1429 Lei
30.08-05.09
754 Lei
792 Lei
826 Lei
978 Lei
1036 Lei
06.09-11.09
671 Lei
694 Lei
708 Lei
816 Lei
989 Lei
Tarifele sunt pe noapte, pentru sejururi de minim 5 nopti si includ cazare si all inclusive, acces la plaja cu sezlonguri si umbrela ( pentru fiecare adult sau copil cu varsta
peste 7 ani), acces gratuit la piscine cu sezlong si umbrela (in limita locurilor disponibile), acces la locul de joaca interior si exterior, entertaiment pe plaja pentru copii,
spectacole pentru adulti si pentru copii in fiecare seara, yoga pe plaja la rasarit, zumba pe plaja, parcare (in limita locurilor disponibile), internet.
Oferta Inscrieri timpurii implica plata unui avans de doar 20% in termen de 5 zile de la efectuarea rezervarii, si a diferentei pana la 31.03.2021.
Oferta este valabila pentru sejururi de minim 5 nopti, iar discount-ul este deja aplicat.
Rezervarile efectuate cu Oferta Inscrieri Timpurii nu pot fi modificate sau anulate decat cu pierderea integrala a sumelor achitate in avans. Oferta este valabila in limita
disponibilitatii.

TARIFE Înscrieri timpurii 31.03 flexibile - All Inclusive
Perioada

28.05-10.06
11.06-17.06
18.06-24.06
25.06-04.07
05.07-18.07
19.07-15.08
16.08-22.08
23.08-29.08

Tarife de cazare si masa pentru sezonul estival 2021 - Oferta Inscrieri Timpurii flexibil 31.03.2021
Camera dubla twin
Camera dubla
Camera dubla
Camera dubla family
cu vedere la piscina
cu vedere la mare
cu vedere la mare
All inclusive
595 Lei
627 Lei
646 Lei
769 Lei
763 Lei
792 Lei
842 Lei
997 Lei
776 Lei
807 Lei
857 Lei
1015 Lei
988 Lei
1029 Lei
1090 Lei
1331 Lei
1146 Lei
1208 Lei
1275 Lei
1538 Lei
1265 Lei
1321 Lei
1378 Lei
1693 Lei
1084 Lei
1110 Lei
1198 Lei
1445 Lei
1065 Lei
1091 Lei
1177 Lei
1420 Lei

Apartament Junior

822 Lei
1067 Lei
1086 Lei
1458 Lei
1667 Lei
1812 Lei
1559 Lei
1532 Lei
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30.08-05.09
809 Lei
850 Lei
885 Lei
1049 Lei
1111 Lei
06.09-11.09
719 Lei
744 Lei
759 Lei
875 Lei
1061 Lei
Tarifele sunt pe noapte, pentru sejururi de minim 5 nopti si includ cazare si all inclusive, acces la plaja cu sezlonguri si umbrela ( pentru fiecare adult sau copil cu varsta
peste 7 ani), acces gratuit la piscine cu sezlong si umbrela (in limita locurilor disponibile), acces la locul de joaca interior si exterior, entertaiment pe plaja pentru copii,
spectacole pentru adulti si pentru copii in fiecare seara, yoga pe plaja la rasarit, zumba pe plaja, parcare (in limita locurilor disponibile), internet.
Oferta Inscrieri timpurii flexibil implica plata unui avans de doar 30% in termen de 5 zile de la efectuarea rezervarii, si a diferentei cu mai mult de 60 de zile inainte de
check-in.
Oferta este valabila pentru sejururi de minim 5 nopti, iar discount-ul este deja aplicat.
Rezervarile efectuate cu Oferta Inscrieri Timpurii flexibil pot fi modificate in mod gratuit sau anulate cu recuperarea avansului achitat, pana la 31.03.2021. Incepand cu
01.04.2021, rezervarile pot fi modificate sau anulate doar cu pierderea integrala a sumelor achitate in avans. Oferta este valabila in limita disponibilitatii.

Pachetul All Inclusive - ofera acces la urmatoarele servicii si facilitati:
- cazare, mic dejun, pranz, snack si cina.
- minibarul din camera este inclus in pachet, realimentat o data pe zi si contine urmatoarele produse: 2 Pepsi Cola 330 ml, 2 Mirinda 330 ml, 2 SevenUp 330 ml, 2 ape plate 500 ml, 2 ape minerale 500
ml, 2 Lipton Ice Tea 500 ml, 2 beri 500 ml.
- acces la plaja hotelului cu asigurarea gratuita a sezlongului pe plaja pentru fiecare adult sau copil cu varsta peste 7 ani.
- acces la piscinele hotelului cu sezlong si umbrela in limita disponibilitatii.
- prosoape pentru plaja si piscina.
- acces la locul de joaca interior "La Domnul Girafa".
- acces la locurile de joaca de pe plaja si de la piscina cu tobogane si jucarii gonflabile, pentru copii.
- entertainment pe plaja pentru copii in fiecare zi.
- spectacole pentru adulti si pentru copii in fiecare seara.
- Yoga pe plaja, la rasarit.
- Zumba pe plaja.
- o cina a la carte cu rezervare la check in (meniul va fi alcatuit din aperitiv, fel principal plus salata, desert si bauturi (fresh-uri, sucuri servite la doza, o sticla de Prosecco).
- parcare auto gratuita, in limita disponibilitatii.
Pachet de bauturi All Inclusive: Espresso, Latte Machiatto, Caffee Latte, Cappucino, Nesquick, ceai, bauturi carbogazoase din gama Pepsi, Pesi Twist, Mirinda, Seven Up, bauturi nacarbogazoase din
gama Pepsi Prigat de portocale/capsuni si banane/mar verde/visine, limonada, longdrink-uri, bere draft si vin alb/rosu/rose servit la draft.
Bauturi alcoolice: Johnnie Walker Red Label, Gin Gordon's, J&B Rare, Gin Gordon's Pink, Bushmills Original, Rom Captain Morgan Spice Gold, Cinzano Bianco, Rosso&Dry, Smirnoff Red, Bailley's
Crema de Whisky, Smirnoff Flavours (Vanilla, Citrus, Apple, Raspberry), Sky Vodka, Tequila Jose Cuervo Especial Silver, Scwartzhog Digestif Liqueur.
Cocktailuri alcoolice: Passion Tequilla, Mango Gin Cooler, Russian Lemonade, J&B Summer Lemon, Captain Savoy, Campari Orange, Gin tonic, Aperol Spritz, Pink Spritz, Campari Tonic.
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Pachetul de bauturi este disponibil pe parcursul tuturor meselor, precum si in toate barurile hotelului (in intervalul de functionare al lor), cu exceptia vinului alb/rosu servit la draft, care nu se regaseste
la barul de pe plaja si de la piscina.
Restaurant Savoy - mic dejun (07:00-10:00), dejun (12:30-14:30), extra snack (17:00-18:00), cina (19:00-21:30).
Toate mesele se servesc in regim bufet suedez atat in restaurant cat si pe terasa acestuia.
Program de functionare baruri All inclusive:
- Dreamer bar la piscina - 09:00-19:00
- Escape bar in lobby - 09:00-23:00
- Bar plaja - 09:00-19:00
- Bar terasa restaurant - pe durata meselor, si seara pana la ora 22:00
Pachetul Baby Extra Inclus - oferta in plus:
- carucioare pentru copii, la cerere.
- loc special amenajat cu incalzitoare pentru biberoane si sterilizatoare.
- Kit servetele sterilizante, masuta de infasat la cerere.
- nisip fin pentru pielea bebelusului.
- loc de joaca pe plaja pentru bebelusi, cu umbrar, nisip fin cernut special, jucarii si jocuri doar pentru ei. Locul este imprejmuit cu bancute pentru insotitori.
- Privat Zone pentru proaspetele mamici cu loc pentru alaptat si schimbat copilul : la piscina si la plaja.
- zona pentru copii in restaurant.
- bufet pentru copii mici (0-1 an) si mixere, cu preparate special gatite pentru ei, gata sa fie mixate de catre mamici.
- bufet copii (3-10 ani) cu preparate sanatoase pentru copii mai mari si deserturi vegane fara zahar.
- lectia de nutritie: nutritionist invitat o data pe saptamana care poate oferi sugestii celor interesati, cu privire la modalitatea de a manca in vacanta, cat mai sanatos.
- zona cu mancare vegana, pentru amatorii acestui tip de dieta.
Ziua hoteliera incepe la ora 18 (ora de la care camera poate fi ocupata) si se incheie la ora 12 (ora la care trebuie eliberata camera).
In ziua check-in-ului prima masa va fi masa de pranz, iar in ultima zi, clientii vor servi micul dejun.
*in cazul in care cazarea se va face ulterior intervalului in care se serveste pranzul, clientii vor beneficia de pranz in ziua de check-out.
Camerele din incinta Hotel Savoy Mamaia sunt impartite in: camere duble standard, camere duble family, apartamente junior, apartamente senior, apartamente executive si apartamente matrimoniale.
Toate camerele au in dotare: sistem de acces pe baza de cartela, aer conditionat, TV, internet wireless, telefon, seif, minibar, uscator de par, balcoane largi cu vedere la mare, baby cot, paturi
suplimentare. Exista camere pentru fumatori.
Camerele duble family au o suprafata mai mare si au in plus o canapea extensibila.
Apartamentele junior sunt compuse din dormitor matrimonial, living cu o canapea extensibila, chicineta, baie cu dus/cada.
Apartamentele senior cuprind un dormitor, living cu o canapea extensibila, bar, baie cu dus si jacuzzi.
Apartamentele executive (2 cu balcoane mari) au vedere panoramica la mare si sunt situate la etajele 7 si 8, avand o suprafata de 80mp.
Apartamentele matrimoniale (2 cu terasa), situate la etajele 5 si 6 ale Hotel Savoy Mamaia, au vedere frontala la mare, terasa (40mp) cu sezlonguri si cuprind un living cu canapea extensibila si birou
utilat, 2 bai cu cada jacuzzi si dus si un dormitor cu pat matrimonial.
Hotel Savoy 4 stele este unul dintre cele mai nordice hoteluri ale statiunii, fiind situat aproape de iesire catre orasul Navodari. Hotel Savoy Mamaia este amplasat la mai putin de 20 de metri de plaja cu
nisip fin. Cele 131 de camere duble si apartamente din cadrul Hotel Savoy Mamaia sunt spatioase si au vedere catre mare. Hotel Savoy Mamaia mai cuprinde baruri, un restaurant cu o capacitate de 400
de locuri si o piscina exterioara cu circuit inchis. Hotel Savoy Mamaia este ideal atat pentru turismul de vacanta, cat si pentru cel de afaceri.
Dotari Generale
- 131 de camere duble si apartamente
- restaurant, terasa, baruri
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- piscina cu circuit inchis pentru adulti si copii, sezlonguri si umbrele
- 3 spatii de joaca pentru copii supravegheate
- sali de conferinte, parcare gratuita
Facilitati
 All Inclusive
 Piscina
 Accepta animale
 Internet
 Sala conferinte
 Loc joaca
 Parcare
 Restaurant
 Lift
 Plaja privata
 Aer conditionat
 Balcon
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Mamaia
Hotel Scapino 4*
Tarif lei/camera/noapte 2021

TYPE

RATE I
MD

RATE II
MD

RATE III
MD

01.01 - 29.04*si
13.09 - 31.12
RON
280

30.04.2021
02.05.2021
RON
900

03.05 - 12.06

RACK IV
MD
13.06 - 01.07
05.09-12.09
RON
700

RACK V
Demipensiune
02.07 - 4.09

ROOM
RON
RON
DBM - dubla standard cu pat
500
950
matrimonial
DBT - dubla standard cu 2 paturi
SGL – dubla in regim single
260
850
450
650
880
JS - apartament cu 1 dormitor
480
1300
700
1100
1450
SS - apartament cu 2 dormitoare
650
1450
900
1400
1600
****Perioada 02.07.2021 - 04.09.2021 tarifele includ, tva, mic dejun si pranz bufet, in restul perioadei include tva si
doar mic dejun
EXTRA SERVICII CU PLATA: PARCARE 25 LEI/ZI/MASINA
Accesul clientilor cu animalele de companie in cadrul hotelului este STRICT INTERZIS.
Politica hotelului pentru cazarea familiilor cu copii:
‐
copiii pana la implinirea varstei de 7 ani au gratuitate la cazare si mic dejun.
‐
copiii de la 7 ani si pana la implinirea varstei de 12 ani au gratuitate la cazare, iar micul dejun se va achita zilnic
‐
copiii de peste 12 ani si pana la implinirea varstei de 18 ani, achita un loc de cazare cu mic dejun inclus sau
contravaloarea unui pat suplimentar si a micului dejun.
‐
Peste 18 ani = ADULT
‐
Pat suplimentar = 120 lei / zi la care se adauga contravaloarea unui mic dejun.
‐
Mic dejun extra – 50 lei/pers/zi
‐
Pranz sau cina extra – 70 lei/pers/zi
Facilitati
Check- in începând de la 16:00
‐
mic dejun din partea hotelului, acesta neputand fi exclus din tarif
‐
internet wireless gratuit in camere, lobby, restaurant si bar
Check-out până la 12:00
‐
parcare in limita locurilor disponibile
Late Check-Out
- pana la ora 15.00 a zilei de check-out doar dupa achitarea a 25% din tariful de receptie al tipului de camera.
- pana la ora 18.00 a zilei de check-out se va face dupa achitarea a 50% din tariful de receptie al tipului de camera.
- dupa ora 18.00 a zilei de check-out se va face dupa achitarea a 100% din tariful de receptie a tipului de camera, fara a
mai fi inclus micul dejun
Anularea rezervarii individuale pentru a nu fi penalizata trebuie sa fie transmisa in scris, dupa cum urmeaza:
In perioada 01.01 – 01.07 si 01.09 – 31.12 inainte cu cel putin 2 zile de inceperea sejurului
In perioada 01.07 – 31.08 inainte cu cel putin 4 zile de inceperea sejurului.
In cazul in care se doreste anularea unei rezervari in afara perioadei stipulate mai sus, beneficiarul va plati contravaloarea
rezervarii confirmate initial.

Hotelul Scapino la numai 100 de plaja dispune de 23 de camere duble cu pat matrimonial, 6 camere duble cu 2 paturi
separate, 1 camera singla si 3 apartamente. Toate camerele hotelului au balcon si sunt orientate catre mare sau catre lac.
- Camera Dubla cu pat matrimonial - numarul maxim de persoane admise este de 2 adulti si un copil daca pentru acesta nu
se solicita pat suplimentar sau baby coat.
- Camera Dubla cu 2 paturi separate ( Twin ) – numarul maxim de persoane admise este de 2 adulti si un copil daca pentru
acesta nu se solicita pat suplimentar sau baby coat.
- Junior Suite – apartament care are un living si un dormitor, iar numarul de persoane admis este de 2 persoane si 1 – 2
copii.
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Mamaia
Hotel Sulina International 3*/4*
Cazare cu mic dejun
2.01 - 29.04
4.05 - 27.05
28.05 - 17.06
18.06 - 30.06
1- 7.07
8 - 11.07
NEVERSEA
12.07-15.07
5.07-15.07
16.07- 21.08
22.08 - 31.08
1.09- 11.09
12.09 - 25.09
26.09 - 29.12

Camera dubla
standard 3***

Camera dubla
superioara 4****

Apartament
4***

208
234
271
343
465

250
275
312
395
518

343
382
437
561
746

593
465
465
593
498
366
234
208

645
518
518
645
540
418
275
250

931
746
746
931
780
595
382
343

*Tarifele includ TVA, includ micul dejun. Tarifele de cazare sunt valabile pentru:
- 2 adulti in camera dubla standard / camera dubla superioara
- 3 adulti in apartament (include mic dejun pentru 2 adulti si se achita suplimentar mic dejun pentru a 3-a persoana)
* Tarifele sunt valabile pentru sejururi de minim 2 nopti.
* Ziua de cazare incepe de la ora 17.00 si se incheie pana la ora 12.00
* Cazarea se va face in baza prezentarii unui act de identitate (inclusiv pentru copii) si a completarii fisei de turist la receptie
* Tarifele nu sunt valabile in perioada sarbatorilor legale (Paste, 1 Mai, Rusalii, 1 Iunie, Sf. Maria, etc)
Politici cazare copii:
-> 1 copil in camera cu 2 adulti:
- copiii intre 0 – 5,99 beneficiaza de cazare gratuita si mic dejun GRATUIT, daca NU se opteaza pentru pat suplimentar
- copiii intre 6 - 11,99 beneficiaza de cazare gratuita (se achita obligatoriu mic dejun 20 lei/zi), daca NU se opteaza pentru pat suplimentar
->al 2-lea copil in camera cu 2 adulti:
- copiii intre 0 – 5,99 beneficiaza de cazare gratuita si mic dejun GRATUIT, daca NU se opteaza pentru pat suplimentar
- Pentru copiii intre 6-11,99 ani, se achita pat suplimentar si mic dejun 20lei
- Doi copii peste 11,99 ani - se achita alta camera.
Politici cazare in apartament:
Tarifele de cazare in apartament din anexa 1, sunt valabile pentru 2 adulti
1 sau 2 copii pana in 12 ani, cazati in apartament cu 2 adulti, beneficiaza de cazare gratuita, si achita mic dejun in functie de
varsta
mai mult de 2 copii, cazati in apartament cu 2 adulti: achita pat suplimentar si mic dejun in functie de varsta
1 copil 6-12 ani, cazat in apartament cu 3 adulti: achita doar mic dejun 20 lei.
al 3-la adult in apartament beneficiaza de cazare gratuita, achita contravaloarea unui mic dejun
al 4-la adult in apartament achita contravaloarea unui loc de cazare cu mic dejun
->Micul dejun copii:
- 0-5,99 ani - mic dejun gratuit;
- 6-11,99 ani - achita mic dejun 20 lei
- peste 12 ani - achita mic dejun integral 35 lei
Tarif pat suplimentar:
Perioada 02.07 – 30.08.2021: 100 lei / noapte
Perioada 2.01 – 01.07 si 31.08 – 28.12.2020: 60 lei / noapte
->Micul dejun copii:
- 0-5,99 ani - mic dejun gratuit;
- 6-11,99 ani - achita mic dejun 20 lei
- peste 12 ani - achita mic dejun integral 35 lei
Servicii de masa: masa se serveste la restaurantul propriu.
-Mic dejun = 35 lei/zi/ persoana;
-Micul dejun se serveste incepand cu a doua zi de cazare si inclusiv in ziua plecarii, in sistem bufet suedez.
-Micul dejun achitat nu poate fi transformat in fisa cont, pranz /cina.
- Demipensiune ( pranz sau cina ) = 50 lei/ persoana,
- Pensiune completa ( pranz + cina ) = 100 lei/ persoana.
- Pranzul si cina - sistem fisa cont, servire á la carte.
*Turistii sunt obligati sa certifice varsta copiilor printr-un act de identitate la check-in.
FACILITATI HOTEL
Tip unitate: HOTEL
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Categoria unitatii: 4*/3*.
Camerele MATRIMONIALE CLASICE sunt clasificate la 3* strict datorita spatiului. Ca si dotari, imbunatatiri, servicii, sunt identice cu cele de
4* .
Camerele DUBLE SUPERIOARE sunt clasificate la 4*.
APARTAMENTELE sunt clasificate la 4*
Descrierea unitatii:
Adresa: Statiunea Mamaia, Jud.Constanta
Situare: 50 m de plaja, in centrul statiunii, aproape de Aqua Magic, Satul de Vacanta, Telegondola, Teatrul de Vara.
Plaja: larga, nisipoasa, intrare lina in mare
Structura hotel: 74 de camere matrimoniale clasice, 72 camere duble superioare, 10 apartamente, un restaurant á la carte, terasa, bar, o sala de
evenimente si conferinte, cu terasa.
Toate spatiile de cazare au vedere laterala la mare, hotelul fiind situat perpendicular pe tarm.
Matrimoniala clasica: (suprafata totala 14 m²), camera cu un pat dublu matrimonial(1600/1900), cu balcon. Numarul maxim de
persoane admise este 2 adulti si un copil<12 ani. Spatiul din camera nu permite instalarea unui pat suplimentar.
Dubla superioara: (suprafata totala 17 m²), camera cu doua paturi twin (900/1900 x 2 ) cu balcon. Numarul maxim de persoane
admise este 2 adulti si 2 copii<14 ani. Spatiul din camera permite instalarea unui pat suplimentar (se accepta un singur pat
suplimentar).
Apartament: (suprafata totala 36 m²), compus dintr-o camera dubla superioara si un living cu canapea extensibila (1600/2000
extinsa), o baie cu dus, doua balcoane. Numarul maxim de persoane admise este 5, dar nu mai mult de 4 adulti.
Dotari camere: aer conditionat, tv led, minibar, seif, uscator par , halate baie, papuci, telefon camera, telefon baie, wi-fi.
Dotari balcon: uscator de rufe, masa cu scaune.
Politici cazare:
Copiii > 12 ani sunt considerati adulti si vor fi taxati ca atare.
Camerele matrimoniale clasice NU PERMIT acomodarea unui pat pliant.
Camerele duble superioare PERMIT acomodarea unui pat pliant.
Baby coat-urile se asigura gratuit in limita disponibilitatii, la receptie.
REGULAMENT INTERN HOTEL SULINA INTERNATIONAL 4*/3*.
•
Ziua hoteliera incepe la ora 17.00 (ora de la care camera poate fi ocupata/ check-in). Ziua hoteliera se termina la ora 12.00 (ora la care
trebuie eliberata camera/check-out).
•
Nu este permis accesul in hotel sau restaurant cu alimente si bauturi din exterior. Produsele oferite la mic dejun, dejun si cina se vor
consuma doar in interiorul restaurantului/terasei pe parcursul desfasurarii mesei.
•
In cadrul Hotelului Sulina Interantional FUMATUL NU ESTE PERMIS.
•
Nu este permisa iesirea cu produse alimentare si bauturi din locatie.
•
Accesul animalelor de companie este interzis.
•
Cazarea se va face in baza prezentarii voucher-ului a actului de identitate (inclusiv pentru copii) si a completarii fisei de turist la
receptie.
•
Alocarea camerelor se face in functie de disponibilitatea hotelului din ziua check-in-ului. Din acest motiv nu putem garanta pe un
anumit etaj, camerele alaturate sau situarea intr-un anumit sector. Solicitarile de acest gen sunt considerate preferinte ale turistilor pe care
incercam sa le satisfacem in limita disponibilitatilor, FIIND EXCLUSA INSA GARANTAREA.
•
Parcarea este gratuita in limita locurilor disponibile si nu se retin locuri pentru turisti
Hotel Sulina 4 stele Mamaia a fost renovat complet in primavara 2016 si, cu aceasta ocazie, reclasificat la 4 stele. In prezent, ofera
spatii de cazare de 3 si 4 stele, diferenta intre cele doua tipuri de camere fiind doar de spatiu – cele de 4 stele sunt mai mari.
Ca si noutate, Hotel Sulina Mamaia isi intampina acum oaspetii cu o noua arhitectura plina de eleganta, cu un restaurant nou, o
frumoasa terasa exterioara, cu lift si cu un etaj suplimentar. Toate intr-un decor elegant, in care predomina albul.
Hotel Sulina este situat in zona de sud a statiunii Mamaia, pe faleza, invecinandu-se cu Hotel Flora si Hotel Doina si la doar cateva
minute de mers pe jos de Aqua Magic, Cazino sau Satul de Vacanta.
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Rusalii la malul Marii,

in perioada 18-21 Iunie 2021

TARIF SPECIAL: 750 lei / loc in camera dubla standard ; 810 lei / loc in camera dubla superioara
Pachetul INCLUDE:
*surpriza la sosire: sticla vin, fructe
*cazare 3nopti/4 zile cu Mic Dejun – early checkin si late-checkout
*sezlong pe plaja Sulina White Beach (sambata si duminica)
*Cina , cu muzica LIVE – Vineri 18 iunie (include 1 apa plata 500ml/persoana)
*Dejun - Sambata 19 Iunie (include 1 apa plata 500ml/persoana)
*Dejun– Duminica 20Iunie (Include 1 apa plata 500ml/persoana);
*GRATUIT: spatiu special amenajat pentru copii, parcare , internet wi-fi gratuit, concierge 24ore
Mentiuni:
• Tarif nopti suplimentare: 320 lei / noapte / camera standard; 360 lei / noapte / camera superioara
(mic dejun inclus)
• Mesele sunt in sistem bufet suedez si includ antreuri, garnituri, fel principal, salate, 1 apa plata 500ml/persoana,
desert.
• Un copil 0-5,99 ani in camera cu 2 adulti, beneficiază de gratuitate la cazare și masă, fără pat suplimentar
• Un copil 6-11,99 ani in camera cu 2 adulti, achita 50% din pachet (cazare cu pat suplimentar - in camera dubla
sau canapea extensibila - in apartament).
• A 3-a persoana peste 12 ani in camera dubla sau apartament achita 75% din pachet.
• supliment apartament 200 lei / noapte (se adauga la tarif dubla standard)
HOTEL SULINA INTERNATIONAL MAMAIA**** este un hotel de 4 stele din sudul Statiunii Mamaia, complet
renovat si modernizat în anul 2016, ce vă invită să bucurați de clipe de neuitat pe țărmul Mării Negre, fiind situat la
numai 50 m de plaja. Hotelul pune la dispozitia oaspetilor sai cazare in 158 camere. Restaurant Aqua - situat la
parterul hotelului, dispune de acees la terasa cu vedere la mare, animată de fântâna arteziană din imediata
vecinătate a hotelului.
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Mamaia
Hotel: Unirea 2*
Tarife minim 4 nopti
camere cu bai renovate,mobilier vechi etaj 1-7
PERIOADA
04.06 -17.06
18.06 -30.06
01.07 -15.07
16.07 -22.07
23.07 -14.08
15.08 -21.08
22.08 -28.08
29.08 -04.09
05.09 -11.09

CAZARE /DBL /NOAPTE

142
164
186
208
252
230
197
175
153

Sejur minim 3 nopti cu exceptia perioadei 23.07-14.08 cand sejurul minim este 4 nopti.
Copiii pana in 16 ani au gratuitate la cazare in pat cu parintii. Se pot caza 2 adulti cu 2 copii intr-o camera dubla. Nu dispunem
de paturi duble ci doua paturi alaturate. Patul suplimentar optional pana in 16 ani este 40lei/noapte in orice perioada. Copiii
peste 16 ani achita pat suplimentar pliant la 70lei/noapte in orice perioada.
Hotelul ramane pe clasificare de 2 stele pentru 2021, baile au fost renovate integral si urmeaza sa fie montate si termopanele
pana la vara.
La recepţie se achită taxa de salubritate, taxa de staţiune – conform H.C.L.M./2004
Check- in începând de la 18:00
Check-out până la 12:00
Hotel Unirea Mamaia 2 stele este amplasat in zona centrala a statiunii, la cativa pasi de plaja si de zona de promenada a Cazinoului.
Impreuna cu hotelurile vecine, Patria si National, Hotel Unirea Mamaia formeaza un complex turistic cu traditie pe litoralul romanesc. Plaja
din dreptul hotelului este lata, acoperita cu nisip fin si amenajata cu sezlonguri si beach-baruri. Hotel Unirea Mamaia are 11 etaje, este
deservit de 3 lifturi, si adaposteste 176 de camere duble.
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Mamaia
Hotel Vega 5*
Tarife standard
01.01 - 28.04 si 01.10 - 31.12

Dubla standard fara balcon
Dubla standard cu balcon
Dubla Superioara
Family Room (4 pax)
Junior Suite
Senior Suite

Dubla standard fara balcon
Dubla standard cu balcon
Dubla Superioara
Family Room (4 pax)
Junior Suite
Senior Suite

Dubla standard fara balcon
Dubla standard cu balcon
Dubla Superioara
Family Room (4 pax)
Junior Suite
Senior Suite

Dubla standard fara balcon
Dubla standard cu balcon
Dubla Superioara
Family Room (4 pax)
Junior Suite
Senior Suite

29.04-03.05
STANDARD
DBL
SGL
437
369
461
582
825
825
946

393
514
N/A
757
878

STANDARD
DBL
SGL
1116
955
1164
1310
2086
2183
2328

04.05 - 10.06 si 05.09 - 30.09
STANDARD
≥5 NPT
DBL
SGL
DBL
SGL
728
660
618
561
776
708
660
602
922
854
783
726
1261
N/A
1072
N/A
1407
1339
1196
1138
1504
1436
1278
1220
11.06 - 07.07 si 29.08 - 04.09
STANDARD
≥5 NPT
DBL
SGL
DBL
SGL
1116
955
948
812
1164
1004
989
853
1310
1149
1113
977
2086
N/A
1773
N/A
2183
2022
1855
1719
2328
2168
1979
1843
08.07 - 28.08
STANDARD
≥5 NPT
DBL
SGL
DBL
SGL
1625
1465
1381
1245
1722
1562
1463
1327
1867
1707
1587
1451
2740
N/A
2329
N/A
2697
2537
2292
2156
3007
2847
2556
2420

1004
1149
N/A
2022
2168

≥7 NPT
DBL
582
621
737
1009
1125
1203

≥7 NPT
DBL
892
931
1048
1668
1746
1862

≥7 NPT
DBL
1300
1377
1494
2192
2157
2406

SGL
528
566
683
N/A
1071
1148

SGL
764
803
920
N/A
1618
1734

SGL
1172
1249
1366
N/A
2029
2278

Tarifele:
contravaloare mic dejun inclus: 68 LEI, contravaloare dejun inclus: 92 LEI;
Sunt valabile pentru 1 noapte de cazare si se aplica in functie de numarul de nopti solicitat
Pentru Family Room sunt valabile pentru 4 persoane iar tariful nu sufera modificari in cazul in care sunt
mai putine persoane in camera.
includ urmatoarele servicii:
- - cazare cu mic dejun in perioada 01.01 – 28.04, 04.05 – 10.06 si 05.09 – 31.12 si
- cazare cu mic dejun si dejun bufet*** in perioada 29.04 – 03.05 si 11.06 – 04.09, (Atentie! Micul dejun si pranzul se servesc
incepand cu a doua zi a rezervarii.)
- accesul si sezlongul la piscina si plaja hotelului de la 01.05 – 30.09;
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-

internet;
parcare (in limita locurilor disponibile);
kindergarten;
fitness gym;
*** In cazul in care, gradul de ocupare al hotelului nu permite organizarea dejunului sub forma de bufet (minim 40 persoane)
suma de 93 LEI/adult/zi va fi considerata cont client si se va putea servi a la carte in restaurantul Akolade.
 disponibilitatea este valabila pentru un sejur de minim 2 nopti in weekend (vineri – duminica) in perioada 01.06-30.08.2020 si
pentru minim 3 nopti in perioada 29.04-03.05.2020.
 in intervalul 01.06-30.08.2020 pachetele sunt disponibile cu check-in si check-out in oricare zi a saptamanii, exceptand Sambata
 nu sunt valabile in perioada sarbatorilor legale (Paste, Craciun si Revelion). Pentru aceste perioade vor fi create pachete speciale
de servicii.
Oaspetii hotelului vor trebui sa depuna la receptie o garantie de 500 lei/camera/sejur pentru extraservicii care se va returna la check-out.
Acesta garantie se depune in momentul sosirii si poate fi cash (lei, euro, USD) sau credit card (Visa, Mastercard, American Express).
Politica pentru copii:
Intre 0 - 6,99 ani gratuitate la cazare si pensiune conform perioadei de cazare
Intre 7 – 11,99 ani:
o in perioada 01.01 – 28.04, 04.05 – 10.06 si 05.09 – 31.12 = 68 LEI/zi (include cazare si mic dejun)
o in perioada 29.04 - 03.05 si 11.06 – 04.09 = 160 LEI/zi (include cazare, mic dejun si dejun)
Peste 12 ani = Adult Politica
pentru al 3-lea adult
o in perioada 01.01 – 28.04, 04.05 – 10.06 si 05.09 – 31.12 = 68 LEI/zi (include cazare si mic dejun)
o in perioada 29.04 - 03.05 si 11.06 – 04.09 = 160 LEI/zi (include cazare, mic dejun si dejun)
Pat suplimentar (fara mese incluse): 122 LEI/zi

Pentru ca anularea unei rezervari sa nu fie penalizata, aceasta trebuie transmisa in scris, astfel:
 perioada 01.01 – 24.04, 04.05 – 31.05 si 06.09 – 31.12: inainte cu minim 1 zi de inceperea sejurului;
 perioada 25.04-03.05 si 01.06 – 06.09: inainte cu minim 7 zile de inceperea sejurului
Accesul turistilor cu animale de companie nu este permis in cadrul Hotelului Vega. In cadrul hotelului Vega fumatul nu este
permis.
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EARLY BOOKING 2021
11.06 - 07.07 si 29.08 - 04.09
E B* ≥ 5 NPT

E B* ≥ 7 NPT

DBL

SGL

DBL

SGL

Dubla standard fara balcon

892

764

837

717

Dubla standard cu balcon

931

803

873

753

Dubla Superioara

1048

920

982

862

Family Room (4 pax)

1668

-

1564

-

Junior Suite

1746

1618

1637

1517

Senior Suite

1862

1734

1746

1626

08.07 - 28.08
E B* ≥ 5 NPT










E B* ≥ 7 NPT

DBL

SGL

DBL

SGL

Dubla standard fara balcon

1300

1172

1219

1099

Dubla standard cu balcon

1377

1249

1291

1171

Dubla Superioara

1494

1366

1400

1280

Family Room (4 pax)

2192

-

2055

-

Junior Suite

2157

2029

2022

1902

Senior Suite

2406

2278

2255

2135

Oferta este valabila pentru rezervarile facute cu minim 90 de zile inaintea sosirii.
Pentru aceste rezervari agentia va face plata integrala a sejurului oaspetilor cu minim 90 de zile inaintea
sosirii conform proformei. Nerespectarea termenelor de plata atrage dupa sine anularea tarifelor conform
ofertei speciale si aplicarea tarifelor standard.
Oferta este valabila doar pentru numarul minim de nopti de cazare consecutive precizat.
Daca rezervarea este anulată, modificată sau in caz de neprezentare, suma platita pentru aceasta rezervare nu
se returneaza.
Rezervarea este valabila doar pentru persoanele comunicate de catre agentie prin rezervare ferma.
Voucherul nu este transmisibil altei persoane. Rezervarea ramane valabila doar pe perioada confirmata
initial.
Toate prevederile contractului de prestari servicii raman valabile, mai putin cele care se refera la punctele
acestei oferte (tarif special, plati anticipate si politica de anulare).
Tarifele „Early Booking” nu pot fi cumulate cu alte oferte si reduceri.
Aceasta oferta este valabila pentru un numar limitat de camere si perioade.

Oferta EARLY BOOKING - Politica de anulare si modificare fara penalizare este urmatoarea:
Cu mai putin de 90 de zile inainte de sosire, rezervarea nu mai poate fi anulata sau modificata, iar suma intreaga achitata in
avans nu se returneaza. Rezervarea ramane valabila doar pe perioada stabilita initial. Daca pe timpul sederii in hotel sejurul
se scurteaza, banii achitati pentru cazare nu se compenseaza cu alte servicii.
Oferta LONG STAY - Politica de anulare si modificare fara penalizare este urmatoarea:
 perioada 01.01 – 24.04, 04.05 – 31.05 si 07.09 – 31.12: cu cel putin o zi inainte de check-in;
 perioada 25.04 – 03.05 si 01.06 – 06.09: cu cel putin sapte zile inainte de check-in.
In caz de nerespectare a acestor termene sau in caz de neprezentare, hotelul va retine valoarea primei nopti de cazare din
avans sau de pe cartea de credit cu care s-a garantat rezervarea. Daca pe timpul sederii in hotel sejurul se scurteaza, banii
achitati pentru cazare nu se returneaza si nu se compenseaza cu alte servicii.
Informatii plati:
Plata serviciilor in avans se poate face prin virament bancar, in baza unei facturi proforme ce va fi emisa pe datele
transmise de dumneavoastra.
Informatii cazare:
Toate camerele au vedere laterala la mare, instalatie de climatizare, sistem interactiv de televiziune, telefon cu acces direct,
internet wireless si prin fibra optica, minibar, seif, baie cu cabina dus si uscator de par.
In interiorul hotelului, inclusiv restaurante si baruri, nu este permis fumatul si accesul cu animale de companie.

Iași, B-dulTutora nr 2, Sc.B, Parter Romania, 700160
Tel: 0756216216, 0758800500, 0752562562
Fix: 0040/232216216
E-mail :office@sinditour.ro
Web: www.sinditour.ro

Informatii utile:
Check-in: incepand cu ora 16:00
La check-in se opreste o garantie de 500 RON, care se restituie la plecare.
Check-out: pana in ora 12:00
Tarife late check-out: pana in ora 15:00 - 25%, intre 15:00-18:00 – 50%, dupa 18:00 – 100% din tariful de cazare.
Late check-out-ul se poate confirma doar in limita disponibilitatii.
Din respect pentru dumneavoastra, accesul la restaurantele hotelului este permis doar oaspetilor care respecta o tinuta
decenta tinand cont de indicatiile aflate la intrarea in restaurant (ex. nu este permis accesul in costum de baie; la cina se
impune o tinuta eleganta, se accepta doar pantaloni lungi pentru domni; etc).
Informatii restaurant:
Program mic dejun Akolade: 07:00 – 10:00. Program Akolade: 07:00 – 00:00. Program Shanti: 16:00 – 00:00.
Pentru servirea mesei in camera exista disponibil la orice ora serviciul de room service. Nu este permis accesul in camera
cu mancare de la bufetul de mic dejun sau pranz.
Dragi oaspeti,
Pana acum ne-am preocupat activ ca totul sa fie bine pentru sejurul dumneavoastra, luand toate masurile necesare pentru
ca hotelul nostru sa fie unul sigur pentru intreaga dumneavoastra familie, dar, niciodata nu v-am anuntat toate masurile
pentru ca aceea era responsabilitatea noastra. Provocarile din ultima perioada ne-au determinat sa va facem cunoscute si
aceste masuri si sa fim si mai responsabili atat pentru dumneavoastra, oaspetii nostri, cat si pentru noi, echipa Vega. Va
asiguram ca in continuare ne preocupa sanatatea dumneavoastra si relaxarea si ne dorim sa aveti un sejur de rasfat, in
siguranta.
Avem placerea sa va aducem la cunostinta mare parte din masurile pe care le adoptam pentru prevenirea infectarii cu
virusul Sars-Cov-2:
 Inca din luna Martie avem implementate proceduri pentru personalul hotelului pentru prevenirea infectarii cu noul
virus Sars-Cov-2 printre care mentionam: la intrarea in tura angajatii isi monitorizeaza temperatura personalul
poarta masti de protectie si acolo unde este necesar si manusi
 Intreg personalul hotelului este supus periodic testarii rapide Covid-19, pentru o mai buna preventie a raspandirii
a virusului de catre persoane asimptomatice.
 La sosirea in camera va punem la dispozitie masti de protectie din partea hotelului, cu recomandarea ca acestea sa
fie purtate in spatiile inchise.
 La intrarea in hotel, la restaurant, la receptie si pe fiecare etaj vor fi montate dozatoare cu solutii dezinfectante
pentru a fi utilizate ori de cate ori atingeti suprafete folosite si de alte persoane sau pur si simplu ori de cate ori
considerati necesar.
 La toate caile de acces in hotel avem dispuse covorase dezinfectante.
 Recomandam pastrarea unei distante de minimum 2 metri fata de persoanele de langa dumneavoastra.
 Recomandam ca lifturile sa fie folosite doar de membrii aceleasi familii.
 La toate centrele hotelului vor exista panouri de plexiglass pentru o protectie suplimentara atat a dumneavoastra
cat si a angajatilor.
 Pentru a evita aglomerarile va rugam sa folositi indicatoarele de deplasare afisate in interiorul hotelului. Dorim sa
evitam crearea unor zone aglomerate cauzate de folosirea aceluiasi drum pentru deplasari.
 Spatiile comune vor fi dezinfectate atat cu produse profesionale recomandate cat si cu lampi UV.
 Dezinfectarea spatiilor de cazare se face dupa incheierea fiecarui sejur.
 Curatare si dezinfectarea zilnica a spatiilor de cazare se efectueaza de catre cameriste in absenta oaspetilor chiar
daca acestea poarta echipament de protectie.
 Toate produsele folosite in cadrul hotelului pentru curatenie, igienizare si dezinfectare sunt avizate de Ministerul
Sanatatii.
 Pentru comunicarea cu personalul hotelului recomandam folosirea cat mai mult a telefonului.
 Periodic se efectueaza dezinfectarea spatiilor comune exterioare.
 Deseurile medicale (masti, manusi) sunt aruncate in cutii speciale ce se regasesc si in spatiile publice, pe fiecare
etaj.
 Recomandam folosirea grupurilor sanitare din camera si evitarea pe cat posibil folosirea grupurilor sanitare
comune.
 Locul de joaca din interior nu va mai functiona iar locul de joaca din exterior* va avea un program limitat de timp
si un numar maxim de copii acceptati in acelasi timp.
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 Cardurile de acces in camera sunt dezinfectate iar portcardurile sunt de unica folosinta.
 Sezlongurile de pe plaja sunt pozitionate la o distanta de 3 metri unele fata de celelalte, astfel incat sa va bucurati
de intimitate dar sa va simtiti si in siguranta. Sub o singura umbrela nu pot sta decat membrii aceleiasi familii.
 Sezlongurile si masutele de la sezlonguri, de pe plaja dar si de la piscina, vor fi dezinfectate in fiecare zi si ori de
cate mai este necesar. (Sezlongurile de la plaja si piscina sunt destinate exclusiv oaspetilor hotelului.)
 Mesele din restaurant* si de pe terasa vor fi pozitionate la o distanta de 2 metri unele fata de celelalte, pentru a va
asigura distantarea sociala recomandata si de autoritati.
 Dezinfectarea meselor si scaunelor din restaurant* si de pe terasa se va face dupa fiecare utilizare.
*indisponibile conform normelor in vigoare
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Mamaia
Hotel: Victoria Resort 3*
LEI/PERSOANA/ZI
PERIOADA

01.04- 29.04.2021
30.04- 17.06.2021
18.06- 15.07.2021
16.07- 21.08.2021
22.08- 31.08.2021
01.09- 12.09.2021
13.09- 31.10.2021

CAMERA
DUBLA
STANDARD
156
180
217
260
217
150
120

CAMERA
SUPERIORA

CAMERA
FAMILY

CAMERA
ECONOMY

CAMERA
SINGLE

APARTAMENT(
3 PERS )

180
213
143
232
205
245
165
271
244
294
198
330
296
352
234
397
244
294
198
330
168
205
136
222
133
164
110
174
SUPLIMENT ALLINCLUISVE = 140 RON/PERSOANA/ZI
SUPLIMENT DEMIPENSIUNE = 75 RON/ PERSOANA/ZI

198
222
259
301
259
193
162

Tarifele exprimate contin TVA 5% si includ micul dejun in valoare de 35 ron/pers/zi.Tarifele sunt valabile pentru
sejururi de minim 5 nopti;
In lunile Iulie si August se vor valorifica doar pachete cu all inclusive. Camerele single nu se vor accepta in acest
interval;
FACILITĂŢI COPII
2 adulţi + 1 copil (sub 10 ani)
– copilul beneficiază de gratuitate la cazare şi masă fără pat suplimentar; dacă solicită pat va achita 50%din
pachetul achiziţionat de adult.
2 adulţi + 1 copil (intre 10 si 16 ani)
– copilul va achita 70% din pachetul achiziţionat de adult şi beneficiază de pat suplimentar
2 adulţi + 2 copii (unul sub 10 ani, unul intre 10 si 16 ani)
– primul copil beneficiază de gratuitate la cazare şi masă iar al doilea va achita 70% din pachetul
achiziţionat de adult, cu pat suplimentar.
2 adulţi + 2 copii (sub 10 ani)
– primul copil beneficiază de gratuitate la cazare şi masă iar al doilea va achita 50% din pachetul
achiziţionat de adult, cu pat suplimentar.
2 adulţi + 2 copii (intre 10 si 16 ani)
– primul copil va achita 70% din pachetul achiziţionat de adult, cu pat suplimentar, iar al doilea vaachita
70% din valoarea mesei, fără pat suplimentar.
Persoanele peste 16 ani vor achita valoarea integrala a pachetului achiziţionat de adult şi beneficiazăde pat
suplimentar.

Hotelul Victoria se află la doar 25 m de malul Mării Negre, la 300 m de Cazinoul Mamaia şi la 500 m de parcul acvatic Aqua Magic.
Proprietatea oferă camere cu balcon privat, precum și o terasă spaţioasă în aer liber cu vedere panoramică la mare.
Camerele Hotelului Victoria sunt dotate cu aer condiţionat, televizor şi minibar. Unele au un balcon cu vedere panoramică la mare.
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Mamaia
New Splendid Hotel Spa (Adults Only +16) 4*
TARIFELE sunt exprimate per CAMERA per NOAPTE si includ mic dejun, accesul la spa pentru 2 adulti si TVA. Hotelul
este destinat exclusiv adultilor si copiilor cu varsta mai mare de 16 ani! Nu este permis fumatul in camere si in spatiile
comune!
Nr
ctr

Perioada

Camera
dubla/twin
superioara
vedere lac
(cu balcon)

Camera
dubla/twin
superioara
vedere
statiune (cu
balcon)

Camera
dubla
superioara
cu jacuzzi
vedere lac
(fara balcon)

Camera dubla
superioara cu jacuzzi
vedere statiune (fara
balcon)

Camera
dubla
deluxe
(cu
terasa)

Apartam
ent
Wellness
(cu
balcon si
vedere
lac)

Apartam
ent
Executive
(cu
balcon si
vedere
statiune)

1

01.01.2021
02.01 - 28.04.2021 (D-J)
02.01 - 28.04.2021 (V-S)
29.04 - 03.05.2021
(Paste / 1 Mai)

461
291
315

437
267
291

461
291
315

437
267
291

534
364
388

1067
728
776

1067
728
776

897
364
388
558
582

873
340
364
534
558

897
364
388
558
582

873
340
364
534
558

970
437
461
631
655

1358
825
873
873
922

1358
825
873
873
922

728
606
655
1067
728
776
800
849
728
776
582
631
364
388
315
340

703
582
631
1043
703
752
776
825
703
752
558
606
340
364
291
315

728
606
655
1067
728
776
800
849
728
776
582
631
364
388
315
340

703
582
631
1043
703
752
776
825
703
752
558
606
340
364
291
315

800
679
728
1140
800
849
873
922
800
849
655
703
437
461
388
412

1213
1261
1310
1843
1310
1358
1455
1552
1310
1455
1164
1213
800
849
703
752

1213
1261
1310
1843
1310
1358
1455
1552
1310
1455
1164
1213
800
849
703
752

388
315
340
485
655

364
291
315
461
631

388
315
340
485
655

364
291
315
461
631

461
388
412
558
728

825
703
752
970
1261

825
703
752
970
1261

2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

04.05 - 27.05.2021 (D-J)
04.05 - 27.05.2021 (V-S)
28.05 - 17.06.2021 (D-J)
28.05 - 17.06.2021 (V-S)
18.06 - 21.06.2021
(Rusalii)
22.06 - 07.07.2021 (D-J)
22.06 - 07.07.2021 (V-S)
08.07 - 11.07.2021
12.07 - 14.07.2021 (D-J)
12.07 - 14.07.2021 (V-S)
15.07 - 24.08.2021 (D-J)
15.07 - 24.08.2021 (V-S)
25.08 - 31.08.2021 (D-J)
25.08 - 31.08.2021 (V-S)
01.09 - 14.09.2021 (D-J)
01.09 - 14.09.2021 (V-S)
15.09 - 30.09.2021 (D-J)
15.09 - 30.09.2021 (V-S)
01.10 - 26.11.2021 (D-J)
01.10 - 26.11.2021 (V-S)
26.11 - 01.12.2021 (1
Dec)
02.12 - 28.12.2021 (D-J)
02.12 - 28.12.2021 (V-S)
29.12 - 30.12.2021
31.12.2021
Hotelul isi rezerva dreptul de
hotelului.

a modifica tarifele de mai sus pentru anumite perioade in functie de gradul de ocupare al

Tariful pentru o camera in regim single este cel de dubla minus 24 LEI.
In camere si apartamente pot fi cazate maxim 2 persoane. Nu sunt disponibile paturi suplimentare!
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Suplimentar: Serviciile de masa sunt in valoare de 73 lei/pers/zi (demipensiune: pranz) sau 146 lei/pers/zi (pensiune
completa: pranz si cina)
Serviciile de wellness includ acces la piscina interioara cu zona de hidromasaj, sauna uscata, sauna umeda, dus emotional,
fantana de gheata si o zona de relaxare; sunt disponibile si servicii de masaj, taxate suplimentar si cu programare prealabila.
Zona de wellness nu dispune de spatii pentru copii, accesul la piscina si spa este permis numai adultilor si copiilor cu
varsta mai mare de 16 ani.
Conditii de anulare :
Anularea esta GRATUITA cu 3 zile / inainte de inceperea sejurului, mai putin in perioadele 26.04 - 05.05 si 31.05 – 07.09 cand
anularea este gratuita cu 15 zile inainte de inceperea sejurului. Daca anularea se face dupa aceasta perioada sau in caz de
neprezentare, se va incasa valoarea primei nopti de cazare.
Facilitati gratuite:
- Pastrare valori (seif in camera);
- Internet wireless gratuit in intregul hotel;
- Parcare auto gratuita, in limita locurilor disponibile

-

Facilitati cu taxa:
- Salon masaj
- Sala de conferinte Insignia, 50 locuri, sistem audio (boxe+microfon wireless-), flipchart + consumabile, video proiector, ecran
proiectie si Sala de sedinte 12 locuri, sistem audio (boxe+microfon wireless);
- Servicii de spalatorie.
Foarte important!
•
turistii ca nu se pot caza cu copii mai mici de 16 ani in acest hotel.
•
in camera exista minibar, nu frigider. Minibarul nu este in masura sa pastreze alimente ale turistilor, ci doar produsele
specifice minibarului.
•
Politica hotelului nu permite accesul cu animale de companie, iar fumatul este interzis în toate spaţiile publice şi
private, cu exceptia locurilor special amenajate.
•
Alocarea camerelor se face in ziua de check-in, in functie de disponibilitate, NU la agenție.

-
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Mamaia
Splendid Conference SPA Hotel (Adults Only +16) 4*
TARIFELE sunt exprimate per CAMERA per NOAPTE si includ mic dejun, accesul la spa pentru 2 adulti si TVA.
Hotelul este destinat exclusiv adultilor si copiilor cu varsta mai mare de 16 ani! Nu este permis fumatul in camere si in
spatiile comune!
Nr
ctr

Perioada

Camera dubla
Vedere Lac

Camera
dubla/twin
Vedere
Statiune

Apartament
(2 persoane)

1

01.01.2021
437
412
679
02.01 ‐ 28.04.2021 (D‐J)
267
243
485
3
02.01 ‐ 28.04.2021 (V‐S)
291
267
534
4
29.04 ‐ 03.05.2021 (Paste / 1 Mai)
873
849
1213
5
04.05 ‐ 27.05.2021 (D‐J)
340
315
582
6
04.05 ‐ 27.05.2021 (V‐S)
364
340
631
7
28.05 ‐ 17.06.2021 (D‐J)
534
509
679
8
28.05 ‐ 17.06.2021 (V‐S)
558
534
728
9
18.06 ‐ 21.06.2021 (Rusalii)
703
679
970
10 22.06 ‐ 07.07.2021 (D‐J)
582
558
776
11 22.06 ‐ 07.07.2021 (V‐S)
631
606
825
12 08.07 ‐ 11.07.2021
1043
1019
1213
13 12.07 ‐ 14.07.2021 (D‐J)
703
679
873
14 12.07 ‐ 14.07.2021 (V‐S)
752
728
922
15 15.07 ‐ 24.08.2021 (D‐J)
776
752
970
16 15.07 ‐ 24.08.2021 (V‐S)
825
800
1019
17 25.08 ‐ 31.08.2021 (D‐J)
703
679
873
18 25.08 ‐ 31.08.2021 (V‐S)
752
728
922
19 01.09 ‐ 14.09.2021 (D‐J)
558
534
728
20 01.09 ‐ 14.09.2021 (V‐S)
606
582
776
21 15.09 ‐ 30.09.2021 (D‐J)
340
315
534
22 15.09 ‐ 30.09.2021 (V‐S)
364
340
582
23 01.10 ‐ 26.11.2021 (D‐J)
291
267
485
24 01.10 ‐ 26.11.2021 (V‐S)
315
291
534
25 26.11 ‐ 01.12.2021 (1 Dec)
364
340
582
26 02.12 ‐ 28.12.2021 (D‐J)
291
267
485
27 02.12 ‐ 28.12.2021 (V‐S)
315
291
534
28 29.12 ‐ 30.12.2021
437
412
776
29 31.12.2021
606
582
825
Hotelul isi rezerva dreptul de a modifica tarifele de mai sus pentru anumite perioade in functie de gradul de ocupare
al hotelului.
2

Tariful pentru o camera in regim single este cel de dubla minus 24 LEI.
In camere si apartamente pot fi cazate maxim 2 persoane. Nu sunt disponibile paturi suplimentare!

B-dul Tutora nr 2, Sc.B, Parter, Iasi, Romania, 700160
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Suplimentar: Serviciile de masa sunt in valoare de 73 lei/pers/zi (demipensiune: pranz) sau 146 lei/pers/zi (pensiune
completa: pranz si cina)
Serviciile de wellness includ acces la piscina interioara cu zona de hidromasaj, sauna uscata, sauna umeda, dus emotional,
fantana de gheata si o zona de relaxare; sunt disponibile si servicii de masaj, taxate suplimentar si cu programare prealabila.
Zona de wellness nu dispune de spatii pentru copii, accesul la piscina si Spa este permis numai adultilor si copiilor cu
varsta mai mare de 16 ani.
Conditii de anulare :
Anularea esta GRATUITA cu 3 zile / inainte de inceperea sejurului, mai putin in perioadele 26.04 - 05.05 si 31.05 – 07.09
cand anularea este gratuita cu 15 zile inainte de inceperea sejurului. Daca anularea se face dupa aceasta perioada sau in caz de
neprezentare, se va incasa valoarea primei nopti de cazare.
Facilitati gratuite:
- Pastrare valori (seif in camera);
- Internet wireless gratuit in intregul hotel;
- Parcare auto gratuita, in limita locurilor disponibile.
Facilitati cu taxa:
- Salon masaj;
- Sala de conferinte Insignia, 50 locuri, sistem audio (boxe+microfon wireless-), flipchart + consumabile, video proiector,
ecran proiectie si Sala de sedinte 12 locuri, sistem audio (boxe+microfon wireless);
- Servicii de spalatorie.
Foarte important!
•
turistii ca nu se pot caza cu copii mai mici de 16 ani in acest hotel.
•
in camera exista minibar, nu frigider. Minibarul nu este in masura sa pastreze alimente ale turistilor, ci doar
produsele specifice minibarului.
•
Politica hotelului nu permite accesul cu animale de companie, iar fumatul este interzis în toate spaţiile publice şi
private, cu exceptia locurilor special amenajate.
•
Alocarea camerelor se face in ziua de check-in, in functie de disponibilitate, NU la agenție.

Iași, B-dul Tutora nr 2, Sc.B, Parter Romania, 700160
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Mamaia
Hotel: Zenith Conference & Spa 4*

CORP DE CLADIRE JUPITER
Dubla standard fara vedere la mare
(2 adulti + 1 copil 0-4 ani) PACHET STANDARD
Single standard fara vedere la marePACHET
STANDARD
Dubla standard cu o canapea fixa fara vedere la mare
(2 adulti + 1 copil 4-8 ani) PACHET STANDARD
Dubla standard cu doua paturi suprapuse fara vedere la mare
(2 adulti + 1 copil 0-14 ani) PACHET STANDARD
Dubla standard cu doua paturi suprapuse fara vedere lamare (2 adulti + 2
copii 0-14 ani) PACHET STANDARD
Set camere duble standard comunicante fara vedere la mare
(2 adulti + 2 copii 0-14 ani) PACHET STANDARD

CORP DE CLADIRE JUNONA
Dubla SUPERIOR fara vedere la mare
(2 adulti si 1 copil 0-4 ani) PACHET PREMIUM
Single SUPERIOR fara vedere la marePACHET
PREMIUM
Dubla SUPERIOR fara vedere la mare cu o canapea fixa (2
adulti + 1 copil 4-8 ani) PACHET PREMIUM
Dubla SUPERIOR cu vedere la mare
(2 adulti + 1 copil 0-4 ani) PACHET PREMIUM PLUS
Single SUPERIOR cu vedere la marePACHET
PREMIUM PLUS
Dubla SUPERIOR cu vedere la mare cu o canapea fixa(2 adulti + 1 copil
4-8 ani) PACHET PREMIUM PLUS
Apartament(tarif pentru 2 adulti si 2 copii 0-14 ani)PACHET
PREMIUM PLUS
Apartament(tarif pentru 3 adulti) PACHET PREMIUM PLUS
tarífele includ micul dejun

03.05-20.05.2021
26.09-23.10.2021
231

21.05-10.06.2021
12.09-25.09.2021
297

11.06-08.07.2021
29.08-11.09.2021
374

09.07-28.08.2021

198

264

330

253

330

407

264

352

440

275

385

495

374

484

616

03.05-20.05.2021
26.09-23.10.2021
264

21.05-10.06.2021
12.09-25.09.2021
330

11.06-08.07.2021
29.08-11.09.2021
462

528

231

286

418

528

297

363

506

561

297

407

561

616

264

363

517

616

330

440

594

649

396

506

715

836

515

658

930

1087

09.07-28.08.2021
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plata unui AVANS egal cu valoarea primei noapti de cazare cu mic dejun inclus se va efectua IN TERMEN DE 7 ZILE DE LA EFECTUAREA REZERVARII
DIFERENTA pana la valoarea integrala a sejurului confirmat se va achita cu minim 14 ZILE INAINTE DE PRIMA ZI A SEJURULUI
ANULAREA REALIZATA IN ORICE MOMENT DUPA PRIMIREA CONFIRMARII REZERVARII implica aplicarea unei PENALIZARI EGALE CU CONTRAVALOAREA PRIMEI NOPTI de cazare cu mic
dejun;
ANULAREA REALIZATA CU MAI PUTIN DE 14 ZILE inainte de prima zi a sejurului implica aplicarea unei PENALIZARI IN CUANTUM DE 100% dinvaloarea totala a pachetului de servicii confirmat.



Servicii incluse pentru camerele standard
fara vedere la mare, in corp JUPITER
(PACHET STANDARD):

Servicii incluse pentru camerele superior
fara vedere la mare, in corp JUNONA
(PACHET PREMIUM):

Servicii incluse pentru camerele superior
cu vedere la mare, in corp JUNONA
(PACHET PREMIUM PLUS):

- mic dejun si TVA-ul legal;
- posibilitati de parcare in curtea din spatele hotelului,

- mic dejun si TVA-ul legal;
- acces plaja Zenith, in limita locurilor disponibile si in

- mic dejun si TVA-ul legal;
- acces plaja Zenith, in limita locurilor disponibile si in

accesul fiind permis in ordinea sosirii si exclusiv in limita
locurilor disponibile si libere la fiecare moment. Nu se
garanteaza posibilitatea de parcare si nici nu se rezerva
locuri de parcare ;
- internet wireless in spatiile comune;
- internet wireless in camere;

limita a 1 sau 2 sezlonguri / camera / zi, in functie de
gradul de ocupare al camerei – single sau double.
- posibilitati de parcare in curtea din spatele hotelului,
accesul fiind permis in ordinea sosirii si exclusiv in limita
locurilor disponibile si libere la fiecare moment. Nu se
garanteaza posibilitatea de parcare si nici nu se rezerva
locuri de parcare ;
- internet wireless in spatiile comune;
- internet wireless in camere;

limita a 1 sau 2 sezlonguri / camera / zi, in functie de
gradul de ocupare al camerei – single sau double.
- acces piscina exterioara, in limita locurilor
disponibile (piscina exterioara este deschisa exclusiv
in perioada sezonului estival). Nu se permite accesul
la piscina exterioara doar pentru utilizarea bazinului
cu apa, fara a existasezlonguri libere.
acces facilitati Centru SPA (sauna umeda/uscata,
salina, dusuri emotionale, aroma cromo terapie,
jacuzzi, self fitness corner) in eventualitatea in care
autoritatile vor permite functionarea Centrelor SPA;
- posibilitati de parcare in curtea din spatele hotelului,
accesul fiind permis in ordinea sosirii si exclusiv in
limita locurilor disponibile si libere la fiecare moment.
Nu se garanteaza posibilitatea de parcare si nici nu se
rezerva locuri de parcare ;
- internet wireless in spatiile comune;
- internet wireless in camere;

SERVICII CONTRA COST:
- acces plaja Zenith, in limita locurilor disponibile
- acces piscina exterioara, in limita locurilor
disponibile (piscina exterioara este deschisa exclusiv in
perioada sezonului estival). Nu se permite accesul la
piscina exterioara doar pentru utilizarea bazinului cu
apa, fara a exista sezlonguri libere.
acces facilitati Centru SPA (sauna umeda/uscata,
salina, dusuri emotionale, aroma cromo terapie, jacuzzi,
self fitness corner) in eventualitatea in care autoritatile
vor permitefunctionarea Centrelor SPA;
- consumatii bar / restaurant ;
- masaje, ritualuri si proceduri aferente Centrului Spa;
- telefon, etc.

Servicii contra cost:
- acces

piscina exterioara, in limita locurilor
disponibile (piscina exterioara este deschisa exclusiv
in perioada sezonului estival). Nu se permite accesul
la piscina exterioara doar pentru utilizarea bazinului
cu apa, fara a existasezlonguri libere.
acces facilitati Centru SPA (sauna umeda/uscata,
salina, dusuri emotionale,aroma cromo terapie, jacuzzi,
self fitness corner) in eventualitatea in care autoritatile
vor permite functionarea Centrelor SPA;
- consumatii bar / restaurant ;
- masaje, ritualuri si proceduri aferente Centrului Spa;
- telefon, etc.

Servicii contra cost:
- consumatii bar / restaurant ;
- masaje, ritualuri si proceduri aferente CentruluiSpa;
- telefon, etc.
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Cazare standard + Mic dejun
Tarife/camera/noapte exprimate in RON;
TIP CAMERA

Tip
pachet

Luni Duminica

~CORP JUPITER~
Dubla standard fara
vedere lamare
(maxim 2 adulti + 1 copil 0-4 ani)

24.10-31.12.2021
01.01-30.04.2022

Pachet
standar
d

Single standard
fara vedere la mare
Dubla standard cu o canapea
neextensibila pentru 1 copil

03.05-20.05.2021
26.09-23.10.2021
Luni Duminica

21.05-10.06.2021
12.09-25.09.2021
Luni Duminica

11.06-08.07.2021
29.08-11.09.2021
Luni Duminica

09.07 - 29.08.2021
Luni - Duminica

209

242

341

418

528

176

220

297

374

528

231

286

374

462

561

242

297

396

484

583

264

319

440

550

649

341

429

550

682

858

(maxim 2 adulti + 1 copil 4-8 ani)

Dubla standard fara vedere la
mare cu doua paturi suprapuse
pentru copii
(maxim 2 adulti + 1 copil 0-14
ani)

Dubla standard fara vedere la
mare cu doua paturi suprapuse
pentru copii
(maxim 2 adulti + 2 copii 0-14
ani)

Set 2 camere comunicante fara
vedere la mare (2 ad + 2
copii 0 – 14 ani sau 4 ad)
TIP CAMERA

Tip
pachet

24.10-31.12.2021
01.01-30.04.2022
Luni Duminica

~CORP JUNONA~
Dubla superior fara vedere
la mare

03.05-20.05.2021
26.09-23.10.2021
Luni Duminica

21.05-10.06.2021
12.09-25.09.2020
Luni Duminica

11.06-08.07.2021
29.08-11.09.2021
Luni Duminica

09.07 - 28.08.2021
DuminicaJoi

Vineri,
Sambata*

231

308

374

533

605

704

Pachet
premiu
m

187

264

330

489

605

704

231

341

418

577

649

748

Pachet
premiu
m plus

308

341

462

643

704

869

264

297

418

599

704

869

(maxim 2 adulti + 1 copil 0-4 ani)

Single superior
fara vedere la mare
Dubla superior faravedere la
mare cu o canapea neextensibila
pentru 1 copil
(maxim 2 adulti + 1 copil 4-8 ani)

Dubla superior cu vedere
la mare
(maxim 2 adulti + 1 copil 0-4 ani)

Single superior
cu vedere la mare
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Dubla superior cu vedere la
mare cu o canapea
neextensibila pentru 1 copil

330

374

506

687

748

913

418

451

583

819

950

1100

(maxim 2 adulti + 1 copil 4-8 ani)

Apartament (tarif pt maxim 2
adulti si 2 copii 0-14 ani)

*Pentru sejururi de minim 6 nopti de cazare derulate in perioada 09.07 – 28.08.2021, se vor utiliza tarifele unitare de Duminica-Joi pe toata durata sejurului.

Componenta pachete turistice:
1. Pachet Standard (camere standard fara vedere la mare, corp JUPITER):
mic dejun si TVA-ul legal;
parcarea autoturismelor personale in limita celor 85 de locuri disponibile in parcarea din spatele hotelului. Accesul este permis in ordinea sosirii si exclusiv in limita locurilor disponibile si
libere la fiecare moment. Nu se garanteaza posibilitatea de parcare si nici nu se rezerva locuri de parcare.
internet Wireless in camere si in spatiile comune.
2. Pachet Premium (camere superior fara vedere la mare, corp JUNONA):
mic dejun si TVA-ul legal;
accesul in limita locurilor disponibile la zona de plaja si in limita a 1 sau 2 sezlonguri/ camera / zi (in functie de ocupare camera: single sau dubla). Neocuparea locului mai mult de 90
min si lipsa oricaror obiecte personale este considerata eliberarea locului.
parcarea autoturismelor personale in limita celor 85 de locuri disponibile in parcarea din spatele hotelului. Accesul este permis in ordinea sosirii si exclusiv in limita locurilor disponibile si
libere la fiecare moment. Nu se garanteaza posibilitatea de parcare si nici nu se rezerva locuri de parcare.
internet Wireless in camere si in spatiile comune.
3. Pachet Premium Plus (camere superior cu vedere la mare, corp JUNONA):
mic dejun si TVA-ul legal;
acces in limita locurilor disponibile la zona de plaja si in limita a maximum 1 sau 2 sezlonguri/ camera / zi (in functie de ocupare camera: single sau dubla). Neocuparea locului mai mult
de 90 min si lipsa oricaror obiecte personale este considerata eliberarea locului.
acces in limita disponibilitatilor la facilitatile Centrului Zenith Spa: sauna umeda, sauna uscata, salina, jacuzzi, dus emotional, ambianta cromatica-aromatica-sunet, echipamente fitness &
cardio pentru utilizare individula fara asistenta. Accesul la spa este permis xclusiv persoanelor cu varsta peste 16 ani. Functionarea SPA-lui va fi posibila numai daca nu vor exista
prevederi legale care, din ratiuni sanitare, sa interzica anumite activitati in incinta, informatiile complete fiind regasite in Regulamentul Intern de Securitate Sanitara, ajustat in functie de
reglementarile aplicabile la momentul efectuarii sejurului.
acces in limita locurilor disponibile la piscina exterioara a hotelului si in limita a 1 sau 2 sezlonguri / camera / zi (in functei de ocupare camera: single sau dubla). Copii cu varsta pana
la 16 ani sunt acceptati numai insotiti de un adult. Nu se permite accesul la piscina exterioara doar pentru utilizarea bazinului cu apa, fara a exista sezlonguri libere. Functionarea piscinei
exterioare va fi posibila numai daca nu vor exista prevederi legale care, din ratiuni sanitare, sa interzica anumite activitati in incinta, informatiile complete fiind regasite in Regulamentul
Intern de Securitate Sanitara, ajustat in functie de reglementarile aplicabile la momentul efectuarii sejurului.
parcarea autoturismelor personale in limita celor 85 de locuri disponibile in parcarea din spatele hotelului. Accesul este permis in ordinea sosirii si exclusiv in limita locurilor disponibile si
libere la fiecare moment. Nu se garanteaza posibilitatea de parcare si nici nu se rezerva locuri de parcare.
internet Wireless in camere si in spatiile comune.
Conditii de comercializare si reduceri tarifare pentru familiile cu copii:
1.
In camerele duble superior fara/cu vedere la mare (corp JUNONA) sau standard fara vedere la mare (corp JUPITER) se accepta maxim 2 adulti si un copil de pana la 3 ani (inclusiv), numai in
acelasi pat cu parintii. Hotelul nu dispune de paturi suplimentare.
2.
In camerele duble standard cu doua paturi suprapuse pentru copii, fara vedere la mare, corp JUPITER se accepta maxim 2 adulti si 2 copii de pana la 13 ani (inclusiv), micul dejun pentru copii
fiind inclus in tarif.
3.
In camerele duble superior fara/cu vedere la mare cu o canapea neextensibila pentru 1 copil, corp JUNONA si in camerele duble standard, fara vedere la mare, cu o canapea neextensibila
pentru 1 copil, corp JUPITER se accepta maxim 2 adulti si 1 copil cu varsta pana la 7 ani (inclusiv), micul dejun pentru copii fiind inclus in tarif.
4.
In Apartamente se accepta maxim 3 adulti sau doi adulti si maxim doi copii cu varsta de pana la 13 ani (inclusiv).
1-2 copii de pana la 13 ani(inclusiv): fara costuri aditionale
1 copil 14-17 ani (inclusiv) sau al treilea adult: se va achita suplimentar 30% din tariful apartamentului.
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Camerele duble superior, corp Junona, cu / fara vedere la mare dispun de: un pat matrimonial sau doua paturi twin, lenjerie, perne si pilote, TV LED cu semnal prin cablu, telefon, acces
internet Wireless, seif, 2 fotolii, masuta, baie cu cabina de dus, cosmetice, prosoape, uscator de par, papuci de interior, halate de baie, balcon, draperii blackout 80%, suport de bagaje, racitor mic
(fara bauturi), pahare. Pe balcon exista doua scaune si o masuta. Dimensiuni pat : 1.60x2.00 m - pat matrimonial; 0.90x2.00m - pat twin. Suprafata totala a modulului de cazare este de 21 mp,
din care spatiu functional de 12 mp, vestibul de 3 mp, baie de 3 mp, balcon de 3 mp. In aceste camere se pot caza maximum 2 adulti cu un copil cu varsta de pana la 3 ani (inclusiv).
Camerele duble superior, corp Junona, cu / fara vedere la mare, cu o canapea neextensibila pentru un copil, dispun de: un pat matrimonial, canapea neextensibila pentru un copil de pana
in 7 ani (inclusiv), lenjerie, perne si pilote, TV LED cu semnal cablu, telefon, internet Wireless, seif, masuta, baie cu cabina de dus, cosmetice, prosoape, uscator de par, papuci de interior, halate
de baie, balcon, draperii black aut 80%, suport de bagaje, racitor mic (fara produse), pahare. Pe balcon exista doua scaune si o masuta. Dimensiuni pat: 1.60x2.00 – pat matrimonial. Dimensiuni
canapea neextensibila: 0.70x1.50 m. Suprafata totala a modulului de cazare este de 21 mp, din care spatiul functional este 12 mp, vestibul 3 mp, baie de 3 mp, balcon de 3 mp. In aceste
camere se pot caza maximum 2 adulti cu un copil cu varsta de pana la 7 ani (inclusiv).
Apartamentele cu vedere la mare, corp Junona, exclusiv la etaj 4, dispun de dormitor cu un pat matrimonial, living cu canapea extensibila, lenjerie, perne si pilota, 2 TV LED cu semnal prin
cablu, internet Wireless, seif, 2 scaune si masuta in living, baie cu cada, baie de serviciu, cosmetice, prosoape, uscator de par, papuci de interior, halate de baie, 2 balcoane, draperii blackout 80%,
suport bagaje, racitor mic (fara produse), pahare. Pe fiecare din cele doua balcoane exista cate 2 scaune si cate 1 masuta. Cele doua camere sunt separate printr-o usa. Dimensiuni pat: 1.60x2.00
m – pat matrimonial din dormitor; 1.60x2.00 m – canapea extensibila din living (deschisa). Suprafata totala a modulului de cazare este de 42 mp, din care dormitorul 12 mp, baia cu cada cca
6 mp, balcon 3 mp; living-ul 12 mp, baia de serviciu 3 mp, vestibul 3 mp, balcon 3 mp. In aceste camere se pot caza 3 adulti, 2 adulti si 1 copil cu varsta de pana la 13 ani(inclusiv) sau 2
adulti si 2 copii cu varsta de pana la 13 ani (inclusiv).
Camerele duble standard, corp Jupiter, fara vedere la mare dispun de: un pat matrimonial sau doua paturi twin, lenjerie, perne si pilote, TV LED cu semnal prin cablu, telefon, acces internet
Wireless, seif, 2 fotolii, masuta, baie cu cabina de dus, cosmetice, prosoape, uscator de par, papuci de interior, halate de baie, balcon/french balcony,draperii blackout 80%, suport de bagaje,
racitor mic (fara produse), pahare. Pe balcon exista doua scaune din plastic. Dimensiuni pat: 1.60x2.00 m - pat matrimonial; 0.90x2.00m - pat twin. Suprafata totala a modulului de cazare este
de 21 mp, din care spatiul functional de 12 mp sau 14 mp (in functie de marimea balconului), vestibul de 3 mp, baie de 3 mp, balcon de 1 sau 3 mp. In aceste camere se pot caza
maximum 2 adulti cu un copil cu varsta de pana la 3 ani (inclusiv).
Camerele duble standard, corp Jupiter, fara vedere la mare, cu o canapea neextensibila pentru un copil, dispun de : pat matrimonial, canapea neextensibila pentru un copil de pana la 7
ani(inclusiv), lenjerie, perne si pilote, TV LED cu semnal prin cablu, papuci de interior, halate de baie, balcon de 1 mp, draperii blackout 80%, suport de bagaje, racitor mic (fara produse),
pahare. Pe balcon exista doua taburete din plastic. Dimensiuni pat: 1.60x2.00 – pat matrimonial. Dimensiuni canapea neextensibila: 0.70x1.50 m. Suprafata totala a modulului de cazare este de
21 mp, din care spatiul
functional de 14 mp, vestibul de 3 mp, baie de 3 mp, balcon de 1 mp. In aceste camere se pot caza maximum 2 adulti cu un copil cu varsta de pana la 7 ani (inclusiv).
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Camere duble standard, corp Jupiter, fara vedere la mare, cu doua paturi suprapuse pentru copii, dispun de: pat matrimonial si doua paturi supraetajate pe structura de lemn pentru copii cu
varsta de pana in 13 ani (inclusiv), lenjerie, perne si pilote, TV LED cu semnal prin cablu, papuci de interior, halate de baie, balcon de 1 mp, draperii blackout 80%, suport de bagaje, racitor mic
(fara produse), pahare. Pe balcon exista doua taburete din plastic. Dimensiuni pat: 1.60x2.00 m – pat matrimonial; 0.90x1.90 m – paturi supraetajate. Suprafata totala a modulului de cazare este de
21 mp, din care spatiul functional de 14 mp, vestibul de 3 mp, baie de 3 mp, balcon de 1 mp. In aceste camere se pot caza maximum 2 adulti si 2 copii cu varsta de pana la 13 ani (inclusiv).
Camere duble standard, corp Jupiter, fara vedere la mare, cu usa comunicanta catre camera alaturata, exclusiv la etaj 4, dispun de: un pat matrimonial sau doua paturi twin, lenjerie, perne
si pilote, TV LED cu semnal prin cablu, telefon, acces internet Wireless, seif, 2 fotolii, masuta, baie cu cabina de dus, cosmetice, prosoape, uscator de par, papuci de interior, halate de baie, balcon,
draperii blackout 80%, support e bagaje, racitor mic (fara produse), pahare. Pe balcon exista doua scaune din plastic. Dimensiuni pat : 1.60x2.00 m - pat matrimonial; 0.90x2.00m - pat twin.
Suprafata totala a modulului de cazare este de 21 mp, din care spatiul functional este de 12 mp, vestibul de 3 mp, baie de 3 mp, balcon de 3 mp. In aceste camere se pot caza maximum 2
adulti si un copil cu varsta de pana la 3 ani (inclusiv).
In camere nu exista frigidere casnice, ci numai mici racitoare hoteliere, destinate exclusiv pastrarii la rece a unor bauturi. In racitoare nu se pot pastra alimente, cu atat mai putin
alimentele pentru sugari si copii mici, temperatura de circa 10*C nefiind optima pentru produse perisabile. Potrivit rigorilor sanitare impuse de pandemia Covid 19, hotelul nu mai
alimenteaza cu bauturi aceste racitoare, care raman goale pentru utiliziarea individuala a clientilor.
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Stațiunea: Mamaia Nord
Blue Beach Studios 3*
Tarifele sunt exprimate in lei, per zi, per apartament, pentru 2 persoane si un copil (0-11.99 ani) la data inceperii
sejurului. Tarifele includ mic dejun si TVA.
Tarifele pentru sejururi de minim 5 vor fi cele din cursul saptamanii. Intrarile pentru serii de 5zile
vor fi doar Duminica, iar pentru minim 6 zile in oricare zi a saptamanii.
*Zilele de weekend sunt:
vineri, sâmbăta, duminică.
Perioada
5 Mai – 27 Mai
28 Mai - 03 Iun.
04 Iun. - 17 Iun.
18 Iun. – 24 Iun.
25 Iun. - 1 Iul.
2 Iul. - 8 Iul.
9 Iul. - 15 Iul.
16 Iul. - 21 Aug.
22 Aug.- 29 Aug.

30Aug.– 5 Sept.
6 Sept. – 11 Sept.

Tip cazare

Min 7

Apartament

EB *

Land view
Sea view
Full sea view
Land view
Sea view
Full sea view
Land view
Sea view
Full sea view
Land view
Sea view
Full sea view
Land view
Sea view
Full sea view
Land view
Sea view
Full sea view
Land view
Sea view
Full sea view
Land view
Sea view
Full sea view
Land view
Sea view
Full sea view
Land view
Sea view
Full sea view
Land view
Sea view
Full sea view

182
204
227
227
273
318
295
341
386
386
432
500
454
500
568
545
636
727
636
682
772
704
772
863
545
636
727
409
454
500
318
364
409

Week
192
217
241
241
289
337
313
361
409
409
457
529
481
529
601
577
674
770
674
722
818
746
818
914
577
674
770
433
481
529
337
385
433

Weekend*
192
217
241
289
337
385
385
433
481
481
529
625
577
625
722
674
770
866
770
866
962
866
962
1059
674
770
866
481
529
625
385
433
481

EB = Early Booking = Înscrieri timpurii
Tarife pentru minivacanta de 1 mai (30 aprilie – 3 mai), pachet de minim 3 nopti, fara mic dejun:
Apartament cu balcon (max 4 adulti, indiferent de vederea la mare)
630 lei /zi
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Studio cu terasa (max 3 adulti, indiferent de vederea la mare)

485 lei /zi.

Tarife nerambursabile achitate in avans (early booking):
La sejururi de minim 5 zile achitate integral pana la 31 Mai 2021 se aplica un discount de 15 % din tariful
de receptie
Tarife suplimentare:
Primul copil (0-11.99 ani)
gratuit cazare si mic dejun
Pentru al doilea copil (0-11.99 ani)
73 lei pe zi, cu mic dejun inclus.
Tarif pentru copil peste 12 ani sau adult
126 lei pe zi, cu mic dejun inclus.
Tarif pentru pat pliant suplimentar
126 lei pe zi cu mic dejun inclus.
Tariful pentru patut de copil (1-3 ani)
49 lei pe zi.
Paturile pliante si cele pentru copii vor trebui confirmate de Prestator.
Art. 7. Descriere apartament / studio :
Land View
- vedere spre statiune / strada / cladiri invecinate
Sea View
- vedere la mare din living
Full Sea View
- vedere frontala la mare din ambele camere.
Apartament -etajele 1 si 2 : dormitor cu pat matrimonial sau 2 paturi single, living cu canapea extensibila
pentru 2 adulti, balcon, ocupare maxima 4 adulti. Optional, se poate suplimenta cu un pat pliant.
Studio -parter : dormitor cu pat matrimonial, living cu canapea extensibila pentru 1 adult sau 2 copii,
acces terasa, ocupare maxima 3 adulti, sau, 2 adulti si 2 copii < 5ani. Nu se poate instala pat pliant.
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STAȚIUNEA: Mamaia Nord – Navodari
Hotel Excelsior 3*
TARIFE HOTEL 2021
TIP
CAMERA
DB Standard
DB Premium
TP Standard
TP Premium

30.04.-02.05.
1MAI/
PASTE
L-D
320
390
440
490

03.0527.05
L-D

28.05.17.06.
D-J/V-S

250
290
330
360

270/300
300/340
350/380
390/440

18.06.-08.07.
RUSALII/
MIN. 3
D-J/V-S
370/390
410/440
490/540
520/560

09.07.29.07.
MIN. 2N
D-J/V-S
400/450
450/500
550/600
590/640

30.07.28.08.
D-J/V-S

29.08.-04.09.
D-J/V-S

05.09.18.09.
D-J/V-S

18.09.25.09.
L-D

26.09.20.12.
L-D

470/540
540/620
590/680
640/740

370/420
400/450
440/490
490/540

280/330
300/350
350/400
390/440

220
250
300
350

180
200
240
270

Micul dejun este 35 RON/persoana si este inclus in tarifele de cazare.
Tarifele de cazare sunt pentru doua, respective trei persoane.
Copiii cu varsta cuprinsa intre 0-2,99 ani dispun de gratuitate la cazare si la masa.
Oferim gratuit la cerere in functie de disponibilitate si baby coat.
Copiii cu varsta cuprinsa intre 2,99 – 5,99 ani vor achita 15 RON pentru micul dejun, dar vor dispune de gratuitate la cazare daca folosesc unul dintre paturile existente.
Copiii cu varsta cuprinsa intr 5,99-11,99 ani vor achita 21 RON pentru micul dejun, dar vor dispune de gratuitate la cazare daca folosesc unul dintre paturile existente.
In camerele duble nu exista spatiu pentru paturi suplimentare.

Inaugurarea Hotelului: iunie 2020
40 camere moderne, clasificate la categoria de 3 stele cu balcon si vedere la
1 autoservire în incinta complexului Excelsior
Plaja la 10m distanță
mare
2 restaurante cu meniu diversificat
Oferind o vedere spectaculoasa asupra Marii Negre, hotel Excelsior de 3 stele, este situat in statiunea Mamaia Nord, la doi pasi de plaja.
Alegandu-ne pe noi, va putem ajuta sa aveti sejurul pe care vi l-ati imaginat si va garantam ca vom ramane principala alegere si pentru anii care vor urma.
Toate camerele sunt dotate cu aparat de aer conditionat, minibar, seif, televizor Led Smart Samsung ultra HD cu diagonala de 108cm , WI-Fi gratuit, fierbator pentru ceai
si/sau cafea, uscator de par, articole de toaleta gratuite,halat si papuci.
Hotelul beneficiaza locuri de parcare, in limita locurilor disponibile , de plaja amenajata cu beach bar, sezlonguri si umbrele, de terasa in aer liber si de doua restaurante:
unul la parter, langa receptie, si unul pe plaja, toate aceste facilitati beneficiind de amenajari care tin cont de noile reguli de distantare sociala, alaturi de alte elemente de
siguranta, pentru a ramane cu totii sanatosi.
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Aparthotel Excelsior 3*
TIP
CAMERA
APART.

30.04.02.05.
MIN.2N
L-D
445

TARIFE APARTHOTEL 2021
18.06.09.07.30.07.29.08.05.09.19.09.08.07.
29.07.
28.08.
04.09.
18.09.
25.09.
MIN.3N
D-J/V-S
D-J/V-S
D-J/V-S
D-J/V-S
L-D
D-J/V-S
327/366
327/366
445/495
512/673
613/713
445/495
396/445
347
Tarifele nu includ micul dejun si sunt valabile pentru maxim patru adulti. ( 18+)

03.05.27.05.
D-J/V-S

28.05.17.06.
D-J/V-S

26.09.22.12.
L-D
248

Specificații Apartament cu balcon vedere la mare.
Descriere: Apartament cu balcon si vedere la mare, clasificat la categoria de 3 stele, compus din dormitor, living si bucatarie open space, camera de baie si balcon.
Nr. maxim de persoane: patru persoane.
Dimensiunea minima: aproximativ 60 m patrati (inclus balconul)
Tipuri de pat: 1 pat dublu matrimonial (King Size) in dormitor si o canapea extensibila in living.
Facilități apartamente
 Internet WI-FI gratuit.
 TV Led Full HD si televiziune prin cablu.
 Chicineta complet utilata cu: plita electrica, frigider, ustensile de
bucatarie, vesela si tacamuri.
 Balcon utilat cu 2 fotolii, o canapea pentru doua persoane si
masuta.
Servicii incluse în tarifele apartamentelor
Acces gratuit la parcare, in limita a 42 de locuri de parcare.






Aparat de aer conditionat .
Camera de baie cu cabina de dus.
Uscator de par.
Articole de toaleta gratuite.

Check-inde la ora 14:00, iar in perioada 01.07 si 31.08 incepand cu ora 16:00
Check-out pana la ora 11:00
Late check-out: se poate face doar la confirmarea receptiei cu cel putin o zi inaintea plecarii. Se pot aplica anumite taxe.
Mențiuni
Nu se pot adauga paturi suplimentare.
In interiorul apartamentelor, fumatul nu este permis.
Accesul cu animale de companie in interiorul apartamentelor nu este permis.
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Oferta speciala
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Mamaia Nord – Navodari
Hotel Manor 4*
PERIOADA /
CAMERE

12.04 28.04

29.04 03.05
1 mai/
Paste

Camera dubla
superioara

292

663

421

516

Camera dubla
DELUXE

308

747

463

Apartament 2p

342

835

Apartament cu
VPM 2p

360

879

04.05 27.05

28.05 13.06

14.06 27.06

28.06 - 15.07

16.07 - 16.08

17.08 - 31.08

01.09 09.09

10.09 20.09

S

W

S

W

S

W

579

684

758

768

863

684

768

516

421

568

642

758

821

821

884

758

821

568

463

579

611

768

1032

1084

1084

1316

1032

1084

621

579

684

726

832

1084

1137

1179

1411

1084

1147

726

684

Ofertă Last minute – mai!
290 lei/noapte – cameră dublă cu mic dejun
405 lei/noapte – apartament cu mic dejun
Ofertă luna Iunie
* Perioada 28.05- 01.06.2021 Cameră dublă superioară - 340 lei/ noapte (md inclus)
Cameră dublă Deluxe cu vedere laterală la mare - 370 lei / noapte (md inclus)
Apartamente 500 lei / noapte (md inclus)
* Perioada 02.06 -17.06 și 21-30.06.2021 - 18% discount (din tariful standard)
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Tariful include mic dejun (50 lei/persoana).
Camere duble superioare (2 adl+1 chd maxim 14.99 ani)
 0-5.99 ani, gratuitate la masa si cazare, fara pat suplimentar
 6-11.99 ani, achita 50 lei/nt, in pat cu parintii. Ptr pat suplimentar achita 120 lei/nt (MD inclus)
 12-14.99 ani, achita pat suplimentar 120 lei/nt (MD inclus)
Camera dubla deluxe (2 adl+2 chd, primul copil maxim 14.99 si al 2-lea maxim 1.99 ani – patut gratuit bebe in functie de disponibilitate)
 0-5.99 ani, gratuitate la masa si cazare, fara pat suplimentar
 6-11.99 ani, achita 50 lei/nt, in pat cu parintii. Ptr pat suplimentar achita 120 lei/nt (MD inclus)
 12-14.99 ani, achita pat suplimentar 120 lei/nt (MD inclus)
Apartament
Capacitate maxim 3 adl+1 chd (<11.99) sau 2 adl+2 chd (1<15.99, 2<11.99)
 0-5.99 ani, gratuitate la masa si cazare fara pat suplimentar
 A 3-a persoana 6-99 ani: 50 lei/nt
 A 4-a persoana 6-11.99 ani achita 50 lei/nt
* minim 2 nopti – lunile mai, iunie si septembrie
* minim 3 nopti – lunile iulie si august
* zile weekend – vineri, sambata, duminica

Hotelul MANOR este o constructie noua din anul 2018 fiind situat la 50 m de plaja si faleza Mamaia Nord. Oferind un confort deosebit al spaţiilor de
cazare (aer condiţionat/încălzire, seif individual în cameră, conexiune internet, mini bar, fierbator ceai/cafea, detector de căldură şi fum, TV cu cablu,
linii telefonice, băi spaţioase prevăzute cu dus, uscator de par, camere pentru nefumatori), Hotel Manor poate satisface cele mai exigente aşteptări.
Vă invităm să ne fiţi oaspete într-una din camerele duble (twin si matrimoniale) sau apartamente (cu living, chicineta si dormitor matrimonial), toate
camerele avand balcoane. Oaspetii se pot bucura de o priveliste spectaculoasa catre Marea Neagra.
Facilități și Servicii
 Mic-dejun Tip Bufet
 Buffet Breakfast
 Depozitare Bagaje
 Luggage Storage
 Wi-Fi
 Gratuit
 Parcare cu plata
 Paid parking
 Paid
 Airport Shuttle
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Mamaia Nord
Hotel Phoenicia Holiday Resort 4*
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Servicii de masa
- MD - mic dejun
- DP - demipensiune - mic dejun + pranz (bufet suedez);
- PC - pensiune completa - mic dejun + pranz + cina (bufet suedez).
- ALL - all inclusive - mic dejun + pranz + cina (bufet suedez), bauturi alcoolice si nonalcoolice in timpul meselor si pe toata durata
zilei la barul de la plaja si piscina.
Facilitati copii:
Copiii cu varsta intre 0-2 ani (neimpliniti) beneficiaza de cazare si masa gratuita;
Primul copil 2-9.99 ani beneficiaza de cazare si masa gratuita;
Primul copil 10-13.99 ani sau al 2-lea copil 0-13.99 ani (al 3-lea sau al 4-lea copil pentru spatiile care permit) achita dupa cum urmeaza:
- in cazul tarifelor cu mic dejun, achita 16 euro/zi in perioada 20.05-10.06, 17 euro/zi in perioada 11.06-29.08 si 16.5 euro/zi in
perioada 30.08-11.09;
- in cazul tarifelor cu demipensiune, achita 24 euro/zi in perioada 20.05-10.06, 27 euro/zi in perioada 11.06-29.08 si 25.5 euro/zi in
perioada 30.08-11.09;
- in cazul tarifelor cu pensiune completa, achita 32 euro/zi in perioada 20.05-10.06, 37 euro/zi in perioada 11.06-29.08 si 34.5
euro/zi in perioada 30.08-11.09;
- iar in cazul tarifelor cu All inclusive, achita 37 euro/zi in perioada 01.06-10.06, 42 euro/zi in perioada 11.06-29.08 si 39.5 euro/zi in
perioada 30.08-11.09;
Al 3-lea adult (al 4-lea sau al 5-lea in spatiile care permit):
- in cazul tarifelor cu mic dejun, achita 34 euro/zi in perioada 20.05-10.06, 36 euro/zi in perioada 11.06-29.08 si 35 euro/zi in
perioada 30.08-11.09;
- in cazul tarifelor cu demipensiune, achita 43.5 euro/zi in perioada 20.05-10.06, 48 euro/zi in perioada 11.06-29.08 si 46 euro/zi in
perioada 30.08-11.09;
- in cazul tarifelor cu pensiune completa, achita 53.5 euro/zi in perioada 20.05-10.06, 60 euro/zi in perioada 11.06-29.08 si 56.5
euro/zi in perioada 30.08-11.09;
- iar in cazul tarifelor cu All inclusive, achita 60 euro/zi in perioada 01.06-10.06, 67 euro/zi in perioada 11.06-29.08 si 63.5 euro/zi in
perioada 30.08-11.09;

Descriere hotel Phoenicia Holiday Resort
Complex Phoenicia Holiday Resort este situat in Mamaia Nord, la aproximativ 150 de metri de plaja si a fost inaugurat in anul
2010. Complexul este format dintr-un ansamblu de 7 cladiri cu 8 etaje cu un total de 400 de studiouri si apartamente cu 2 camere si 3
camere si se intinde pe o suprafata de 100 000 mp. Toate spatiile de cazare sunt prevazute cu bucatarie complet utilata, aer conditionat in
fiecare camera, TV cu ecran plat, acces gratuit la internet wi-fi si balcon. Mesele pot fi servite intr-unul dintre cele 3 restaurante cu
specific culinar diferit. Phoenicia Holiday Resort dispune de 6 piscine exterioare, rau, cascade artificiale si piscina interioara cu apa
incalzita. Plaja privata este amenajata cu sezlonguri, foisoare, baldachine, dusuri si beach bar. Complexul este prevazut cu locuri de joaca
cu suprafata generoasa, parc de distractii si tobogane acvatice. In cadrul clubului dedicat copiilor sunt organizate zilnic jocuri si activitati
educative si creative. In fiecare seara sunt organizate programe artistice cu karaoke, muzica live si concursuri. Hotel Phoenicia Holiday
Resort dispune de o baza sportiva cu teren de fotbal, volei si tenis de camp.

Dotari generale
400 de studiouri si apartamente cu 2 si 3 camere
Receptie 24/7
3 restaurante, baruri si cafenea orientala
6 piscine, rau si cascade, piscina interioara cu apa incalzita
Plaja privata cu sezlonguri si umbrele
Loc de joaca pentru copii, parc de distractii, tobogane acvatice pentru copii
Club pentru copii, loc de joaca interior si exterior cu echipa de animatie, ateliere creatie, teatru de papusi
Mini zoo
Teatru de vara/cinema
Baza sportiva cu terenuri de fotbal, tenis, baschet si volei), club de biliard si centru de jocuri
Parcul indragostitilor (zona de relaxare cu foisoare)
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Sala de fitness, aerobic, sauna, salina
Televiziune interna proprie, internet wi-fi
Lifturi
Parcare securizata, spalatorie auto, spalatorie haine cu autoservire

Servicii
Servicii incluse: Umbrele si sezlonguri la plaja si piscine; Prosoape plaja - pe baza de tichet primit la cazare; Cosmetice la baie; Parc de
joaca pentru copii pe categorii de varsta; Teatru de vara/Cinema; Parcul indragostitilor (foisoare pentru seri romantice); Club animatie
copii; Jocuri si concursuri adulti si copii (la plaja, piscine, terasa); Piscine pentru adulti si copii cu valuri/ tobogane (2 piscine cu apa
incalzita), piscina interioara inclazita; animatori, muzica live si program pentru copii seara la restaurant Kasttane; petreceri tematice,
karaoke, carnaval; Fitness / Aerobic / Sauna; Baza sportiva (tenis/baschet/fotbal/volei), kangoo jumps, zumba, clase de yoga, pilates si
aquagym; Spalatorie auto; Parcare supravegheata; Spalatorie haine cu autoservire; Televiziune interna proprie; Internet WI-FI; Presa la
receptie; Pat bebe la cerere; Business Center; Cabinet cu medic pediatru, generalist, stomatolog si nutritionist; cursuri de nutritie; cursuri
de pictura; activitati de dezvoltare personala; mini gradina Zoo.
Servicii optionale: Salon de infrumusetare/ Masaj; Punct farmaceutic; Complex magazine (alimente/jucarii/cosmetice); Echitatie; Club
games / Biliard; Punct nautic (skijet/distractii nautice); Excursie in Delta Dunarii; Transfer turisti (la/de la gara sau aeroport –
Constanta/Bucuresti; Instructori de sport, baruri si cafenea orientala; Restaurant Sarago (specific Italian) cu terasa si piscina; Pescarie
mediteraneana Babel (cu specific mediteranean si libanez); Restaurant Internatioanal (cu program artistic, deschis in intervalul 20.00 –
03.00); Restaurant Bocca Lupo(restaurant cu specific italian); Atelier de creatie, plimbari cu elicopterul, scuba diving, cinema 7D, centru
comercial,
Servicii de masa:
- DEMIPENSIUNE: Mic dejun (7.00 - 10.00) bufet suedez (apa, suc, ceai, cafea incluse); Pranz (12.30 - 15.00) bufet suedez (apa, suc,
ceai, cafea incluse);
- PENSIUNE COMPLETA: Mic dejun (7.00 - 10.00) bufet suedez (apa, suc, ceai, cafea incluse); Pranz (12.30 - 15.00) bufet
suedez (apa, suc, ceai, cafea incluse), Cina bufet suedez (apa, suc, ceai, cafea incluse);
- ALL INCLUSIVE: Mic dejun (07.00 - 10.00) bufet suedez , include cafea, apa,ceai; Pranz bufet suedez (12.30 – 15.00) include bauturi
racoritoare draft cu/fara acid, apa, bere draft, vin alb/rosu draft, lichior, vodca, Cina bufet suedez include bauturi racoritoare draft cu/fara
acid, apa, bere draft, vin alb/rosu draft, lichior, vodca, bar plaja (10.00 – 19.00) include bauturi racoritoare draft cu/fara acid, apa, bere
draft, vin alb/rosu draft, lichior, vodca), bar piscina (10.00 – 19.00) include bauturi racoritoare draft cu/fara acid, apa, bere draft, vin
alb/rosu draft, lichior, vodca.
ALL INCLUSIVE: in prima zi de cazare se intra cu cina si in ziua plecarii se servesc si micul dejun si pranzul.
Este obligatorie purtarea bratarilor primite la check-in pentru a beneficia de serviciile comandate atat la plaja cat si in complex.

Facilitati
All inclusive Piscina Internet Sala conferinta Loc joaca Parcare Restaurant Lift Plaja privata Spa Aer
conditionat Balcon Sala fitness

Alte specificatii
Ora check-in: 18:00 | Ora check-out: 12:00
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STAȚIUNEA: Mamaia Nord – Navodari
HOTEL: STAVROS 4*
PERIOADA

29.04
30.04-02.05
03.05
04.05-02.06
03.06-10.06
11.06-17.06
18.06-21.06
22.06-30.06
01.07-07.07
08.07-10.07
11.07-17.07
18.07-22.08
23.08-05.09
06.09-11.09
12.09-19.09

DOUBLE
ROOM(MATRIMONIA
LA/
TWN)
Lake/sea view
DUMINIC
VINERIA-JOI
SAMBAT
A
649
814
814
649
341
385
473
484
474
572
726
726
484
581
629
774
774
871
629
774
765
920
629
774
484
581
387
436

SINGLE ROOM

JUNIOR SUITE FARA
BALCON

JUNIOR SUITE CU
BALCON

APARTAMENT

Lake/sea view
DUMINIC
VINERIA-JOI
SAMBAT
A
594
759
759
594
286
339
426
436
426
523
678
678
436
532
581
726
726
823
581
726
716
871
581
726
436
532
339
387

Lake/sea view
DUMINIC
VINERIA-JOI
SAMBAT
A
836
935
935
836
429
484
572
583
572
668
823
823
629
726
774
871
871
968
774
871
861
1016
726
871
581
678
484
532

Lake/sea view
DUMINIC
VINERIA-JOI
SAMBAT
A
935
1029
1029
935
528
572
668
678
668
765
920
920
726
825
871
968
968
1065
871
968
958
1113
823
968
678
774
581
629

Lake/sea view
DUMINIC
VINERIA-JOI
SAMBAT
A
1122
1309
1309
1122
671
726
958
968
958
1055
1162
1162
869
1065
1065
1258
1162
1355
1065
1258
1210
1452
1113
1307
871
1065
678
774

Tarifele sunt exprimate IN LEI si includ micul dejun si TVA
Copii in varsta de pana la 9 ani au gratuitate numai la cazare cu mic dejun ( maxim un copil in aceeasi camera cu parintii, fara pat
suplimentar). Copii intre 9 -12 ani (maxim un copil in camera cu parintii) achita pat suplimentar cu mic dejun inclus -150 lei/ zi
Valoarea unui mic dejun =47 lei/ zi/ pers
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Mamaia Nord – Navodari
Hotel Lemon Cliff Luxury Beach 4*
TARIFE
TIP CAMERĂ
Cameră
Dublă
Superioară
Apartament Superior
cu vedere laterală
mare
Apartament Superior
cu
vedere frontală mare

V
-S

D
-J

V
-S

V
-S

V-S

DJ

03.0531.05.

1.0617.06.

18.0601.07.

266

345

415
454

D-J

V
-S

02.0715.07.

16.0729.07.

30.0731.08.

01.0911.09.

12.0930.09.

524

652

781

840

593

266

494

880

1088

1306

1415

979

415

534

969

1187

1434

1553

1068

454

Pentru perioadele 04.05 - 31.05 și 12.09 - 30.09, tarifele de cazare nu includ micul
dejun.
Condiții cazare copii în cameră cu 2 adulți:
* 1 sau 2 copii cu vârsta între 0 - 4,99 ani beneficiază de cazare cu mic dejun gratuit,
pentru patsuplimentar se achită 50% din tariful unui loc;
** 1 sau 2 copii cu vârsta între 5 - 11,99 ani beneficiază de gratuitate la cazare, fără pat
suplimentar, dar achită 20 lei/zi pentru micul dejun; pentru pat suplimentar se achită 50% din
tariful unui loc de cazare avândmic dejun inclus;
*** persoanele peste 12 ani achită 50% dintr-un loc de cazare și beneficiază de pat suplimentar
+ 20 lei/zipentru micul dejun.
Recent inaugurat, situat în Mamaia Nord, într-o splendidă locație, la doar câțiva pași de
plajă, hotelul Lemon Cliff Luxury Beach vă va impresiona prin stilul rafinat, gândit special
pentru a amplifica atmosfera de relaxare și de vacanță. Suprafețele generoase, ferestrele mari,
culorile calde, crează o ambianță unică, extrem de primitoare.
Chiar în fața hotelului vă invităm să faceți cunoștință cu plaja Lemon Cliff Luxury unde
veți găsi o atmosferă reconfortantă, un cocktail bar unde poți savura aproape orice mix de băuturi,
o zonă de relaxare și nu în ultimul rând te vei bucura de muzica atent selectată pentru a întregi
atmosfera de vacanță.
Pe terasa restaurantului cu vedere la mare, turiștii pot servi micul dejun, bufet. De
asemenea pot optași pentru prânz sau cină, cu servire a la carte.
La noi te poți bucura de o gamă variată de facilități: cazare, loc de joacă pentru copii, plajă,
beach bar,sală de conferințe, parcare.
Hotelul dispune de 56 camere duble cu vedere laterală la mare și 14 apartamente
(8 cu vederefrontală și 6 cu vedere laterală la mare).
Dotari/Capacitate camere:
Camerele duble superior au pat matrimonial sau 2 paturi twin, televizor, internet, aer
condiționat șirăcitor. Toate camerele au balcon și vedere laterală la mare.
Capacitate maximă: 2 adulți + 1 copil (0 - 5,99 ani) + 1 copil (6 - 13,99 ani).
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Apartamentele cu vedere laterală la mare au paturi matrimoniale king size (200x200
cm), televizor,internet, aer condiționat, seif și racitor. Toate camerele au balcon și vedere
laterală la mare.
Capacitate maximă: 2 adulți + 3 copii (0-13.99 ani), 3 adulți + 2 copii (0-13.99 ani).
Apartamentele cu vedere frontală la mare au paturi matrimoniale king size (200x200
cm), televizor, internet, aer condiționat, seif și răcitor. Apartamentele au balcoane pe 2
laturi, atât frontal cât și lateral,cu vedere panoramică spre mare.
Capacitate maximă: 2 adulți + 3 copii (0-13.99 ani), 3 adulți + 2 copii (0-13.99 ani), 4 adulti +
1 copil
(0-13.99 ani)
Facilități
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚

Internet;
Parcare;
Restaurant;
Aer Condiționat;
Balcon;
Răcitor;
Șezlong pe plajă (serviciu contra cost).
Loc de joaca pentru copii
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STAȚIUNEA: Mamaia Nord – Navodari
VILA SANGRIA 3*, SANGRIA LUXURY FAMILY 3*, VILA KHARISMA 3*
PERIOADA
26.04-03.05.2021

TIP CAMERA/ NR PERSOANE
CAMERA MATRIMONIALA/2A+1C<7ANI
CAMERA TRIPLA/ 3A SAU 2A+ 1C <15 ANI
C. TRIPLA DELUXE/ 3A SAU 2A+2C
SUITA /4 ADULTI

PRET/N
250 RON
300 RON
350 RON
480 RON

03.05-18.06.2021

CAMERA MATRIMONIALA/2A+1C<7ANI
CAMERA TRIPLA/ 3A SAU 2A+ 1C <15 ANI
C. TRIPLA DELUXE/ 3A SAU 2A+2C
SUITA /4 ADULTI

230 RON
300 RON
350 RON
450 RON

18.06-15.07.2021

CAMERA MATRIMONIALA/2A+1C<7ANI
CAMERA TRIPLA/ 3A SAU 2A+ 1C <15 ANI
C. TRIPLA DELUXE/ 3A SAU 2A+2C
SUITA /4 ADULTI

330 RON
380 RON
450 RON
550 RON

15.07-22.08.2021

CAMERA MATRIMONIALA/2A+1C<7ANI
CAMERA TRIPLA/ 3A SAU 2A+ 1C <15 ANI
C. TRIPLA DELUXE/ 3A SAU 2A+2C
SUITA /2 CAMERE/4 ADULTI

380 RON
450 RON
490 RON
680 RON

22.08-10.09.2021

CAMERA MATRIMONIALA/2A+1C<7ANI
CAMERA TRIPLA/ 3A SAU 2A+ 1C <15 ANI
C. TRIPLA DELUXE/ 3A SAU 2A+2C
SUITA /4 ADULTI

300 RON
380 RON
450 RON
550 RON

VILA SANGRIA 3*

SANGRIA LUXURY FAMILY 3*

VILA KHARISMA 3*

Iași, B-dul Tutora nr 2, Sc.B, Parter Romania, 700160
Tel: 0756216216, 0758800500, 0752562562
Fix: 0040/232216216
E-mail :office@sinditour.ro
Web: www.sinditour.ro
PACHET 1 MAI PENTRU MINIM 5 NOPTI DE CAZARE in perioada 24.04-05.05.2020 :
•
120 ron/persoana/noapte . Se asigura loc in camera dubla ( 2 adulti si un copil max 6 ani ) ,
suita jr ( 3 adulti) sau suita de familie ( 4 adulti sau 2 adulti si 2 copii )
 Tarifele prezentate includ TVA.
 Tarifele nu includ micul dejun. ( nu avem restaurant)
 Toate camerele sunt dotate cu aer conditionat, tv-led, minibar, bai cu dus, uscator de par,
wireless gratuit, balcoane.
 Se poate pune in functie de disponibilitate un pat suplimentar, contra-cost, in valoare de 80
ron/noapte.
 Toti copiii sunt bineveniti! Copiii cu varsta pana in 6 ani beneficiaza de gratuitate la cazare,
atat timp cat dorm in pat cu parintii.
 Beneficiarul va achita Prestatorului contravaloarea serviciilor prestate in baza solicitarilor de
rezervare in termen de maximum 5 zile, de la data emiterii facturii fiscale.
 Perioadele de varf de sezon precum si minivacantele sau weekendurile au restrictii de minim 4
sau 5
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Mamaia Nord

Complex: Paloma Coral 3*
Perioada
2021

Servicii
Masă

02.05 – 10.06

Fara
Mic Dejun
Mic Dejun

11.06 – 08.07

Tarife /noapte/sejur minim 4 nopţi
Dubla Economy
2 persoane

Camera Dubla
2 persoane

Dubla Sea
View
2 persoane

Junior Suite
(3 persoane)

132

176

242

264

198
319
385
319

242
363
429
363

308
429
495
429

407
528
594
528

09.07 – 22.07
Mic Dejun
23.07 – 21.08
Mic Dejun
22.08 – 05.09
Mic Dejun
 Tarifele includ TVA şi taxa de stațiune .
 Micul dejun este de tip continental.
 Micul dejun optional este de tip continental si se tarifeaza cu 30 lei / persoana
 Pentru Week-End-uri sederea minima este de 2 nopti .
 Servicii oferite gratuit : Parcare,doar in limita locurilor disponibile.Internet wireless.
 Cazarea începe la ora 18:00 şi se termină la ora 12:00 în ziua plecării.
 Politica copii:
1 copil de la 0-5 ani (neîmpliniți) Gratuitate în cameră cu doi adulți plătitori folosind același
pat (în baza certificatului de naștere), pentru al doilea copil se achita 60 lei/zi.
5 - 12 ani - 60 lei/zi dacă nu se solicită pat suplimentar dacă se doreşte pat suplimentar se va
alege varianta de „Camera Triplă”, în ambele variante beneficiază şi de mic dejun dacă adulții
au optat pentru pachet cu mic dejun.
12-18 ani se vor taxa la fel ca un al treilea adult în cameră şi anume - 90 lei/zi (in aceasta fiind
inclusa cazare si micul dejun daca s-a optat pentru cazare cu mic dejun )

Perioada
2021

Servicii
Masă

02.05 – 12.06

Fara
Mic Dejun
Mic Dejun

13.06 – 08.07

Tarife / noapte
Dubla Economy
2 persoane

Camera Dubla
2 persoane

Dubla Sea
View
2 persoane

Junior Suite
(3 persoane)

165

209

253

319

220
341
407
220

264
385
451
264

330
451
517
330

429
550
616
429

09.07 – 22.07
Mic Dejun
23.07 – 21.08
Mic Dejun
22.08 – 05.09
Mic Dejun
 Tarifele includ TVA şi taxa de stațiune .
 Micul dejun este de tip continental .
 Micul dejun optional este de tip continental si se tarifeaza cu 30 lei / persoana.
 Pentru Week-End-uri sederea minima este de 2 nopti .
 Servicii oferite gratuit : Parcare,doar in limita locurilor disponibile.Internet wireless.
 Cazarea începe la ora 18:00 şi se termină la ora 12:00 în ziua plecării.
 Politica copii:
1 copil de la 0-5 ani (neîmpliniți) Gratuitate în cameră cu doi adulți plătitori folosind același
pat (în baza certificatului de naștere), pentru al doilea copil se achita 60 lei/zi.
5 - 12 ani - 60 lei/zi dacă nu se solicită pat suplimentar dacă se doreşte pat suplimentar se va
alege varianta de „Camera Triplă”, în ambele variante beneficiază şi de mic dejun dacă adulții
au optat pentru pachet cu mic dejun.
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12-18 ani se vor taxa la fel ca un al treilea adult în cameră şi anume - 90 lei/zi (in aceasta fiind
inclusa cazare si micul dejun daca s-a optat pentru cazare cu mic dejun )
Complex Paloma Coral din Mamaia in zona de nord pozitionat pe plaja Kudos.
Asezat in Nordul statiunii, la numai 10 metrii de plaja, fostele Hoteluri Coral, Favorit si Paloma se transforma in
Complex Paloma-Coral.
Ne adresam atat familiior care adora sa fie cazate langa plaja cat si persoanelor tinere carora le place distracția,
aflandu-ne in apropierea vestitelor Cluburi din Mamaia – Navodari.
Pozitia privilegiata a hotelului, deschiderea spre mare sau spre lac, nisipul auriu mangaiat atat ziua, cat si
noaptea de briza marii, apa cristalina a Marii Negre atmosfera relaxanta si exclusivista sunt doar cateva dintre
elementele ce transforma Complexul Paloma-Coral intr-o locatie speciala intre hotelurile din Mamaia.
Complexul Paloma-Coral dispune de 1 apartament superior, 32 junior suite, 9 camere duble standard si 7 camere
duble economy.
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Stațiunea: Mamaia Nord-Năvodari
Apartament Papaya 3*
Tarif apartament
SEMIDECOMANDAT 2 camere
560 lei/noapte
610 lei/noapte
650 lei noapte
585 lei/noapte

Perioada
01.06-20.06
21.06-30.06
01.07-31.08
01.09-31.12
Condiții de valorificare:
Cazarea se face pentru minim 3 nopți.
Se acceptă maxim 3 adulți sau 2 adulți + 2 copii.
Discount plata anticipată integrală 30 zile înainte 10%
Discount suplimentar: 7 nopți - 5%; 10 nopți – 10%; 15 nopți – 15%.
Apartamentul este situat în Mamaia Nord – Năvodari, chiar lângă plaja Papaya, la etajul
4/5. Vederea este frontală spre mare. Acesta este nou construit și finalizat în iulie 2017.
Unitatea de cazare este formată din 2 camere: dormitor cu pat matrimonial, open-space cu
canapea, bucătărie și terasă mare de 12m . La cerere se poate oferi și pat suplimentar (pliant).
Apartamentul este complet dotat și utilat cu TV-cablu, Wi-Fi, frigider, plită, cuptor cu
microunde, aer condiționat, uscător de păr, fier de călcat, veselă și tâcâmuri. Baia include articole
de toaletă gratuite. De asemenea, se pun la dispoziție prosoape, halate și lenjerie de pat.
Plaja Papaya se găsește într-o zonă liniștită care oferă tot confortul familiilor care își
doresc liniște și discreție. Totodată la parterul blocului se găsește un restaurant la care poate fi
servită masa. La 600m spre Petromidia se găsește și o Cherhana cu mâncăruri pe bază de pește și
fructe de mare.
Cazarea se face la ora 16:00 a zilei de intrare şi se termină cel târziu la ora 12:00 a
zilei înscrise pe bilet.
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Apartament Promenada 3*
Tarif apartament
Perioada
DECOMANDAT 2 camere
01.06-20.06
560 lei/noapte
21.06-30.06
610 lei/noapte
01.07-31.08
650 lei noapte
01.09-31.12
585 lei/noapte
Condiții de valorificare:
Cazarea se face pentru minim 3 nopți.
Se acceptă maxim 4 adulți sau 3 adulți + 1 copil sau 2 adulți + 2 copii.
Discount plata anticipată integrală 30 zile înainte 10%.
Discount suplimentar: 7 nopți - 5%; 10 nopți – 10%; 15 nopți – 15%.
Apartamentul este situat în Mamaia Nord – Năvodari, chiar lângă plaja Maho Beach și
Havana Club, la etajul 4/5. Vederea este frontală spre mare. Acesta este nou construit și finalizat
în iulie 2019.
Unitatea de cazare este formată din 2 dormitoare cu pat matrimonial, bucătărie și 2
balcoane.
Apartamentul este complet dotat și utilat cu TV-cablu, Wi-Fi, frigider, plită, cuptor cu
microunde, aer condiționat, mașină de spălat haine, uscător de păr, fier de călcat, veselă și
tâcâmuri. Baia include articole de toaletă gratuite. De asemenea, se pun la dispoziție prosoape,
halate și lenjerie de pat.
Maho Beach se găsește într-o zonă liniștită, în apropiere de plaja Papaya, care oferă tot
confortul familiilor care își doresc liniște și discreție, cu loc de pentru duș și loc de joacă pentru
copii. Totodată la parterul blocului se găsește o rulotă cu produse de tip fast food, dar și o tereasă
pe plajă unde se poate mânca și consuma băuturi. La 850m spre Petromidia se găsește și o
Cherhana cu mâncăruri pe bază de pește și fructe de mare.
Cazarea se face la ora 16:00 a zilei de intrare şi se termină cel târziu la ora 12:00 a
zilei înscrise pe bilet.
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Apartament Astoria
Tarif apartament
Perioada
SEMIDECOMANDAT 3 camere
01.06-20.06
600 lei/noapte
21.06-30.06
700 lei/noapte
01.07-31.08
900 lei noapte
01.09-31.12
600 lei/noapte
Condiții de valorificare:
Cazarea se face pentru minim 3 nopți.
Se acceptă maxim 4 adulți sau 3 adulți + 1 copil sau 2 adulți + 2 copii.
Discount plata anticipată integrală 20 zile înainte 10%.
Discount suplimentar: 7 nopți - 5%; 10 nopți – 10%; 15 nopți – 15%.
Apartamentul este situat în Mamaia Nord – Năvodari, la 50 m de plaja Astoria Beach și
Playa del Mar, la etajul 4/5. Vederea este laterală spre mare. Acesta este nou construit și
finalizat în septembrie 2020.
Unitatea de cazare este formată din 2 dormitoare cu pat matrimonial, living cu canapea și
bucătărie, 2 băi și 1 balcon.
Apartamentul este complet dotat și utilat cu TV-cablu, Wi-Fi, frigider, plită, cuptor cu
microunde, aer condiționat, mașină de spălat haine, uscător de păr, fier de călcat, veselă și
tâcâmuri. Băile (una dotată cu cabină de duș, chiuvetă, wc și una de serviciu – chiuvetă+wc)
includ articole de toaletă gratuite. De asemenea, se pun la dispoziție prosoape și lenjerie de pat.
Astoria Beach oferă tot confortul familiilor care își doresc liniște și discreție. La distanță
apropată se găsesc plajele Papaya și Maho Beach. La parterul blocului se găsește o farmacie, la
20m Astoria Market și Athena Greek Taverna - o terasă tipic grecească cu mâncare fast food.
Cazarea se face la ora 16:00 a zilei de intrare şi se termină cel târziu la ora 12:00 a
zilei înscrise pe bilet.
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Mamaia Nord - Navodari
Hotel: Marina Bay Boutique 3*
Cazare + mic dejun
PERIOADE BB
lei/cameră/noapte
TARIFE 3NOPTI
DUBLA (2PAX)
GARSONIERA
(3PAX)
APARTAMENT
(4PAX)
TARIFE 7NOPTI
DUBLA (2PAX)

29.04 – 30.06
02.09 – 30.09
STANDARD

01.07 – 15.07
22.08 – 01.09
STANDARD

16.07 – 08.08

09.08 – 21.08

STANDARD

STANDARD

234
281

309
355

355
421

421
514

374

421

514

655

STANDARD

222

STANDARD

293

STANDARD

338

STANDARD

399

GARSONIERA
266
338
399
488
(3PAX)
APARTAMENT
355
399
488
622
(4PAX)
TARIFELE INCLUD MICUL DEJUN, SUNT EXPRIMATE IN LEI PER NOAPTE SI SUNT VALABILE PENTRU SEDERI DE MINIM 3 NOPTI,
REPECTIV MINIM 7 NOPTI
EARLY BOOKING: 10% PANA LA 01.03.2021 | 5% PANA LA 01.05.2021 (NERAMBURSABILE)
POLITICA DE ANULARE PLAN TARIFAR STANDARD 14 ZILE/PRIMA NOAPTE | 7 ZILE / 100% DIN SEDERE
POLITICA COPII: 0-6 ANI GRATUIT IN ACELASI PAT CU ADULTII IN DUBLA | +6 ANI OBLIGATORIU CAMERA TRIPLA
(GARSONIERA)

Conditii de plata:
REZERVARILE EFECTUATE CU DISCOUNT EARLY BOOKING SE ACHITA IN 15 ZILE DE LA
CONFIRMAREA REZERVARII;

Hotelul Marina Bay Boutique *** este situat in staţiunea Mamaia Nord, poziţie privilegiată
care apropie turistul de zona de nord a Staţiunii Mamaia, unde se află majoritatea cluburilor,
plajelor exclusiviste si zonele de distracţie.Marina Bay Boutique are parcarea privată amplasată in
incinta hotelului supravecheată video 24/24 ore. Hotelul este dotat cu WIFI gratuit in toate
camerele , pe terasă si in zona de luat masa. Recepţia hotelului este deschisă deasemenea 24h.
Această proprietate este situată la 6 minute de mers pe jos față de plaja Playa Papaya. La
proprietate există parcare privată gratuită. Toate camerele acestui hotel oferă aer condiţionat şi TV
cu canale prin cablu. Unele camere oferă vedere la mare sau la grădină. Camerele au baie
individuală. Marina Bay Boutique oferă acces gratuit la internet WiFi în întreaga proprietate. La
proprietate există o recepţie cu program nonstop. Cea mai apropiată plajă este la doar 650 de metri.
Cel mai apropiat aeroport este Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu, situat la 22 km de
proprietate.
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Mangalia

Hotel Corsa 3*1

TARIFE - SEJUR PESTE 5 NOPTI INCLUSIV
HOTEL
01.01- 30.04- 04.05- 28.05- 18.06- 09.07-22.07
CORSA***
29.04 03.05 27.05 17.06 08.07
Dubla
Standard cu
mic dejun
inclus
-mic
dejun/persoana
inclus
Dubla
superioara de
lux cu mic
dejun inclus
-mic
dejun/persoana
inclus
Apartament
cu
MD inclus (2
PAX)
-mic
dejun/persoana
inclus
Single
Standard cu
mic dejun
inclus
-mic
dejun/persoana
inclus
Single
Superior de lux
cu mic dejun
inclus
-mic
dejun/persoana
inclus

23.07-31.08

01.09- 13.09- 01.1012.09 30.09 31.12

198

286

209

242

330

396

440

341

275

198

25

30

30

30

30

30

30

30

30

25

231

363

264

319

407

473

517

418

330

231

25

30

30

30

30

30

30

30

30

25

341

473

374

429

517

693

737

528

440

341

25

30

30

30

30

30

30

30

30

25

171

253

176

209

297

X

X

308

242

171

25

30

30

30

30

X

X

30

30

25

204

330

231

286

374

X

X

385

297

204

25

30

30

30

30

X

X

30

30

25

Tarifele sunt pentru camerele cu vedere la oras, mai putin apartamentele.
Supliment vedere mare: 70 lei/noapte/camera
 Tariful include mic dejun (30lei/persoana/zi). Nu se vand pachete fara mic dejun in perioada 30.0430.09.2021.
Check- in începând de la 18:00
 Tarif pranz/cina 100 lei/persoana/zi (sistem bonuri valorice).
Check-out până la 12:00

1

Se acceptă animale de companie cu acordul conducerii si numai daca animalul are carnet de sanatate vizat la zi, cu achitarea
a 30% dintr‐un loc de cazare
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SERII 5 NOPTI

SERII 7 NOPTI

13.06-18.06

13.06-20.06

20.06-25.06

20.06-27.06

27.06-02.07

27.06-04.07

04.07-09.07

04.07-11.07

11.07-16.07

11.07-18.07

18.07-23.07

18.07-25.07

25.07-30.07

25.07-01.08

01.08-06.08

01.08-08.08

08.08-13.08

08.08-15.08

15.08-20.08

15.08-22.08

22.08-27.08

22.08-29.08

29.08-03.09

29.08-05.09

05.09-10.09

05.09-12.09

Precizari
I. Hotelul este dotat cu aer conditionat in intregime pentru care NU se plateste suplimentar;
II. Pentru camerele cu vedere la mare se achita un supliment de 70 lei/zi, mai putin apartamentele ( la
receptie sau la agentie, care au deja vederea la mare inclusa in pret).
III. FACILITATI copii (in camera cu doi adulti platitori):
GRATUIT:
Un copil pana la 12 ani beneficiaza de gratuitate la cazare si achita 50 % din valoarea micului dejun,
daca se folosesc paturile existente. Daca se doreste pat suplimentar se achita 50% dintr-un loc de cazare. Pentr
un copil peste 12 ani se achita tariful intregral de adult.
Daca sunt 2 copii cu 2 adulti platitori se achita obligatoriu 50% dintr-un loc de cazare ,cu asigurarea
unui pat suplimentar si 50% din micul dejun pentru amandoi copiii daca sunt < 12 ani
Daca se cazeaza un adult si un copil in camera dubla, copilul va achita la tarif de adult, indiferent de
varsta copilului, fara reducere.
IV. Camera single nu se poate valorifica in perioada 09.07-31.08.2021;
V. Apartamentul este pentru 2(doua) persoane;
GRATUIT in apartament:
Copiii pana la 2,99 ani au gratuitate la cazare si mic dejun in apartament cu 2 adulti platitori.
Copiii intre 3 si 11,99 ani achita doar 50% din valoarea micului dejun.
Copiii peste 12 ani sau adultii cazati in apartament cu 2 adulti platitori achita 50 lei/zi/persoana cu
asigurarea micului dejun. Intr-un apartament se pot caza maxim 4 persoane;
VI. Nu se accepta cazarea animalelor de companie decat cu acordul conducerii si numai daca animalul
are carnet de sanatate vizat la zi, cu achitarea a 30% dintr-un loc de cazare.
VII. Parcarea auto se asigura contracost, la urmatoarele tarife:
- motocicleta – 10 lei/zi
- autoturism - 15 lei/zi
- camion - 25 lei/zi
VIII.Taxa de statiune reprezinta 1% din prima noapte de cazare (fara tva) si se achita la receptie.
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Mangalia
Hotel Laguna 3*
Perioada

30.04.2021

03.05.2021

28.05.2021

18.06.2021

02.07.2021

16.07.2021

29.08.2021

12.09.2021

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

03.05.2021

27.05.2021

17.06.2021

01.07.2021

15.07.2021

28.08.2021

11.09.2021

Camera
dubla Ved. la
Mare

280

240

270

300

390

430

320

220

Camera
Dubla

260

200

240

270

350

390

295

190

60

60

60

60

80

100

60

60

Pat
Suplim.

Week‐end‐uri (Vineri – Sambata)
Taxa de statiune : 5 lei/zi/turist (peste 18 ani). Se
achita separat la cazare.
Nota:

Perioada : 16.07.2021 – 28.08.2021
Camera dubla

= 420

• Pentru copii : 0 - 7 ani se beneficiaza de cazare gratuita
Camera cu vedere la mare = 470 lei/noapte
daca nu se solicita pat suplimentar
• Pentru copii intre 7 - 17.99 ani se va achita costul patului suplimentar
• Pentru al doilea copil pe camera se va achita costul patului suplimentar indiferent de varsta copiilor
• Persoanele cu varsta peste 18 ani achita 40% din pretul camerei.
• Se ofera in mod gratuit 2 sezlonguri + umbrela aferenta pe plaja Hotelului
Check- in începând de la 18:00
• Micul dejun poate fi servit contra cost la Restaurantul Breeze.
Check-out până la 12:00
• Parcare publica cu plata.
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Mangalia
Hotel Paradiso 3*
Tarife valabile pentru sejur minim 6 nopți
15.03 – 31.05
01.06 – 30.06
01.10 – 15.12
01.09 – 30.09

CAZARE cu MIC DEJUN
- Camera dubla/zi
- Camera single/zi
- Pat suplimentar/zi (7-13ani)
- Pat suplimentar/zi (13-18ani)
- Apartament /zi (2 M.D.)

286
220
72
88
468

01.07 – 15.07
16.08 – 31.08

347
270
88
105
567

16.07 – 15.08

424
347
110
127
665

484
391
121
143
781

Vă informăm că se va face o reducere de 10% din cazare cu mic dejun față de tariful din tabel, iar pentru
persoanele care achită integral cu 30 de zile înainte se va face o reducere suplimentară de 5%
Hotelul își va relua activitatea începând cu 20.04.2021
ÎNSCRIERI TIMPURII : REDUCERE 20% LA TARIFELE DE CAZARE CU MIC DEJUN (se aplică doar la tariful

camerei si la tariful patului suplimentar) și se adaugă valoare all inclusive 120lei/pers/zi (copii 2-13 ani
60lei/zi). Oferta este valabilă pentru sejururi de minim 6 nopţi în perioada 1 iunie – 31 august, iar rezervările
se fac până la data de 31.03.2021, cu plata integrală a pachetului de servicii prin virament bancar până la data
de 15.04.2021.
SERVICIILE DE CAZARE ALL INCLUSIVE SUNT OBLIGATORII IN PERIOADA 1 IULIE - 31 AUGUST
Oferta speciala
15.03 – 31.05
01.10 – 15.12

CAZARE ALL INCLUSIVE
- Camera dubla/zi
-10%
- Camera dubla/zi
-15%
- Camera single/zi
-10%
- Camera single/zi
-15%
- Pat suplimentar/zi (7-13ani)
-10%
- Pat suplimentar/zi (7-13ani)
-15%
- Pat suplimentar/zi (13-18ani)
-10%
- Pat suplimentar/zi (13-18ani)
-15%
- Apartament /zi (2 ALL INCL) -10%
- Apartament /zi (2 ALL INCL) -15%
Discount aplicat 10-15% din tarifele anterioare

494
480
317
306
123
120
198
194
658
634

15.03 – 31.05
01.10 – 15.12

01.06 – 30.06
01.09 – 30.09

549
531
361
348
139
134
212
207
747
718
01.06 – 30.06
01.09 – 30.09

01.07 – 15.07
16.08 – 31.08

618
596
430
413
162
153
132
226
836
802
01.07 – 15.07
16.08 – 31.08

16.07 –
15.08

672
648
470
450
168
162
248
240
939
901
16.07 – 15.08

CAZARE ALL INCLUSIVE
- Camera dubla/zi
523
583
650
720
- Camera single/zi
338
391
462
512
- Pat suplimentar/zi (7-13ani)
127
149
171
182
- Pat suplimentar/zi (13-18ani)
209
220
248
264
- Apartament /zi (2 ALL INCL)
704
803
908
1033
Sistemul ALL INCLUSIVE cuprinde urmatoarele servicii:
 Mic dejun, dejun și cină servite sub formă de bufet-suedez;
 In timpul servirii mesei in restaurant se pot servi băuturi alcoolice de proveniență autohtonă si nonalcoolice (apa, suc, cafea, ceai);



In intervalul 10:00 – 18:00 în barul hotelului, respectiv bar terasă, se pot servi bauturi alcoolice de

provenienta autohtonă, non-alcoolice (apa, suc, cafea, ceai), precum si produse de patiserie/ cofetărie;



Acces la piscina exterioară a hotelului (șezlong – în limita locurilor disponibile în perioada 15.06 – 15.09)
Acces la sala de fitness din incinta hotelului.

DEMIPENSIUNE - acest serviciu poate fi accesat la solicitare contra cost 68 lei/pers/zi (copii 2-13 ani
34lei/zi)
pentru servirea oricărei dintre mese: dejun sau cină în regim bufet suedez (nu include servirea de băuturi).
*** Hotelul își rezervă dreptul ca în situațiile în care numărul de turiști este redus să aplice sistemul de servire a
mesei în regim a la carte în aceleași costuri.
FACILITĂŢI COPII (în cameră cu 2 adulţi):
0 – 2 ani
GRATUITATE la cazare cu mic dejun, respectiv cazare all inclusive ;
(neîmpliniţi)
- nu se asigură pătuţ pentru copil 2 – 7 ani
GRATUITATE la cazare şi achită micul dejun de 21 lei/zi, respectiv mic dejun si all inclusive
(neîmpliniţi)
81lei/zi
- nu se asigură pat suplimentar 1 adult cu 1 copil
Achită cvaloarea camerei single cu mic dejun și :
între 2 – 13 ani
- micul dejun de 21 lei/zi/copil 2 - 6 ani, respectiv mic dejun și all inclusive 81lei/zi;
(neîmpliniţi)
- micul dejun de 42 lei/zi/copil 7-13 ani, respectiv mic dejun și all inclusive 102lei/zi;

Vă comunicăm OFERTA SPECIALĂ PENTRU SENIORI pentru sejururi de minim 6
nopţi valabilă în perioada 22.04 – 30.11:
1400 lei/ loc în cameră dublă / sejur 12 nopți
1920 lei/ loc în cameră single / sejur 12 nopți

Servicii de cazare cu pensiune completă
(mic dejun, dejun, cină - meniu fix)
Biletele sunt detonate pensionarilor acre trebuie să prezinte în baza de tratament cuponul de pensii, cardul de
sănătate și biletul de trimitere și să achite suplimentar în baza de tratament 10 lei/zi/persoană/ pachet 10 zile de
tratament
Tratamentul se efectuiază de luni până vineri și include consultație primară, 4 proceduri/zi/persoană cu excepția
nămolului.
De asemenea la recepția hotelului se va mai plăti suplimentar o taxă de stațiune de 10 lei/zi/persoană



In apartament se pot caza maxim 4 adulti; a 3-a si a 4-a persoana achita doar mic dejun in functie de varsta (21
lei/zi pentru copilul de 2-7 ani si 42 lei/zi pentru adulti si copiii mai mari de 7 ani)
 Copiii 2-7 ani achita 21 lei/zi mic dejun +60 lei/zi all inclusive.
 Tariful de pat suplimentar pentru copiii 7-18 ani include si mic dejun/all inclusive.
 1 adult si 1 copil intre 2-13 ani neimpliniti: achita cvaloarea camerei single+ all inclusive, plus micul dejun de 21
lei/zi/copil 2-6 ani+60 lei all inclusive, respectiv de 42 lei/zi/copil 7-13 ani+60 lei all inclusive.
Facilitati
All inclusive Piscina Internet Sala conferinta Parcare Restaurant Lift Aer conditionat Balcon Sala fitness Baza tratament

Alte specificatii
Ora check-in: 18:00 | Ora check-out: 12:00

OFERTĂ RUSALII
(18 iunie – 22 iunie 2021)

 Pachet 2 nopți:

1000 lei/ cameră dublă
650 lei/ cameră single

 Pachet 3 nopți:

1500 lei/ cameră dublă
975 lei/ cameră single

 Pachet 4 nopți:

2000 lei/ cameră dublă
1300 lei/ cameră single

Copii 2 - 7 ani: 81 lei/noapte (fără pat suplimentar)
Copii 7 - 13 ani: 130 lei/noapte (cu pat suplimentar)
Copii 13 - 18 ani: 210 lei/noapte (cu pat suplimentar)

Pachetele includ servicii de Cazare All Inclusive.
Oferta este valabilă cu plata integrala a pachetului până la data de 11 iunie 2021

Paște 2021: perioada: 29 aprilie –3 mai
 Pachet 2 nopți:
1000 lei/ cameră dublă
650 lei/ cameră single

 Pachet 3 nopți:

1500 lei/ cameră dublă
975 lei/ cameră single

 Pachet 4 nopți:

2000 lei/ cameră dublă
1300 lei/ cameră single

Copii 2 - 7 ani: 81 lei/noapte (fără pat suplimentar)
Copii 7 - 13 ani: 130 lei/noapte (cu pat suplimentar)
Copii 13 - 18 ani: 210 lei/noapte (cu pat suplimentar)

Pachetele includ servicii de Cazare All Inclusive.
Oferta este valabilă cu plata integrala a pachetului până la data de 23 aprilie 2021.
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Mangalia
Hotel: Mera Brise 4*
Perioada
Lei/cameră/
noapte
01.01 -30.04.2021
01.05 - 16.06.2021
17.06 - 30.06.2021
01.07 - 14.07.2021
15.07 - 28.08.2021
29.08 - 15.09.2021
16.09 - 31.12.2021

Camera Dubla
1- 2 Nopti
Vedere Oras
Vedere Mare
274
293
400
449
511
400
274

314
343
449
500
562
449
314

Supliment: COPIL INTRE 3 SI 11,99 ANI

Peste 3 nopti
Vedere Oras
Vedere Mare
244
284
263
314
333
382
382
432
432
482
333
382
244
284

Apartament
1-2 Nopti
Vedere Mare
446
525
625
675
854
625
446

Peste 3 nopti
Vedere Mare
406
486
585
635
804
585
406

Supliment: ADULT (PESTE 12 ANI)

PERIOADA

CAMERA
DUBLA

APARTAMENT

PERIOADA

CAMERA
DUBLA

17.06 – 28.08

87

87

17.06 – 28.08

150

150

01.01 – 16.06

54

54

01.01 – 16.06

96

96

29.08 – 31.12

29.08 – 31.12

Tarifele sunt exprimate in lei si contin TVA 5%.
Tarifele prezentate sunt pentru 2 adulți, cazare cu mic dejun inclus.
Tariful pentru o cameră rezervată în regim de cameră single va reprezenta 80% din tariful unei camere duble.

‐

APARTAMENT
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Neptun
Agora Hotel 3*
Lei/cameră/noapte

30.04 - 27.05
28.05 - 17.06
18.06 - 01.07
02.07 - 22.07
23.07 – 29.07
30.07 - 26.08
27.08 - 09.09
10.09 - 31.10








Valabile din 30.04.2021 - 31.10.2021 (sejur minim 4 nopți)
CAMERA DUBLA
APARTAMENT
Tarif cu
mic dejun

Tarif cu
demipensi
une

Tarif cu
pensiune
completa

Tarif cu
mic dejun

Tarif cu
demipensiune

Tarif cu pensiune
completa

254
303
327
387
490
520
448
254

411
460
484
545
671
702
605
411

593
641
666
726
853
883
787
593

315
399
472
557
738
799
738
315

472
557
629
714
895
956
895
472

653
738
811
895
1077
1137
1077
653

Tarifele pentru camera dubla includ servicii pentru 2 persoane adulte.
Tarifele pentru apartament includ servicii de cazare pentru 2 persoane adulte si 2
copii cu varsta de pana la 14 ani neimpliniti si servicii de masa pentru 2 persoane
adulte.
Copiii cu varsta de pana la 5 ani neimpliniti beneficiaza de gratuitate.
Pentru copiii cu varsta intre 5 – 14 ani neimpliniti se achita 40 lei/ noapte, fara pat
suplimentar.
Costul unui pat suplimentar este de 50% din valoarea unui loc de cazare.
La restaurantul „Il Fortino”, cu o capacitate de 500 locuri , se pot servi micul dejun,
dejunul si/sau cina la tarifele de mai jos:
Mic Dejun - 15 lei/zi/copil ( 5 – 14 ani neimpliniti)
- 30 lei/zi/adult
Dejun
Cina

- 30 lei/zi/copil ( 5 – 14 ani neimpliniti)
- 65 lei/zi/adult

- 35 lei/zi/copil ( 5 – 14 ani neimpliniti)
- 75 lei/zi/adult
In perioada 30.04.2021 – 31.10.2021 camerele la Agora Hotel*** din statiunea
Neptun se vinde dupa cum urmeaza:
In lunile mai, iunie, septembrie :
- cazare cu mic dejun inclus bufet suedez
- cazare cu demipensiune bufet suedez (mic dejun si pranz)
- optional cina
In lunile iulie, august 2021:
- cazare cu demipensiune bufet suedez (mic dejun si pranz) , optional cina
- cazare cu pensiune completa bufet suedez
- CHECK-IN ORA 16.00
CHECK-OUT ORA 12.00
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AGORA HOTEL*** din NEPTUN

AGORA Hotel***, cunoscut in trecut sub denumirea de Hotel ROMANTA, si-a redeschis portile
dupa ce in toamna 2018 – primavara 2020 a beneficiat de ample lucrari de renovare si
modernizare, in acest moment oferind turistilor sai interioare confortabile, amenajate modern la
cel mai inalt standard.
AGORA Hotel*** este pozitionat la 200 metri distanta de zona centrala a statiunii Neptun, la
mica distanta de numeroase restaurante, terase si magazine, fiind dotat cu toate facilitatile necesare
unei sederi cat mai agreabile. Plaja La “Steaguri” se afla la cca. 500 m, iar gara la cca. 200 m.
Inconjurat de o superba oaza de vegetatie de circa 10.000 mp, parte a rezervatiei naturale “Padurea
Comorova”, AGORA Hotel ***ofera celor care ii trec pragul locul ideal pentru o vacanta
minunata si multiple facilitati pentru relaxare.
AGORA Hotel*** dispune de 270 spatii de cazare luminoase, cu balcon, care se impart in 49
apartamente, 123 camere double matrimoniale si 98 camere double twin, restaurant “Il Fortino” cu
o capacitate de 500 locuri unde se serveste micul dejun, dejunul si cina in sistem bufet suedez, 3
sali de conferinte ( ,,Socrate” cu 120 locuri, ,,Platon”10 locuri, ,, Aristotel” 10 locuri), piscina
exterioara, sauna, balansoare ,seif la receptie, camera pentru bagaje, parcare pentru 150 de
autoturisme monitorizata video, loc de joaca pentru copii, sala de sport.
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Stațiunea: Neptun
Complex Doina***
Sejur minim 5 nopți
Nr.
crt.
1.

2.

3.

4.

Hotel/Tip serviciu
HOTEL DOINA***- cazare cu mic dejun
dubla etaj
dubla parter
single etaj
single parter
apartament ( 2 persoane)
HOTEL DACIA **- cazare
dubla etaj
dubla parter
single etaj
single parter
TRATAMENT BALNEAR
- 3 proceduri/zi, 5 zile/saptamana
- 2 proceduri/zi, 5 zile/saptamana
RESTAURANT DOINA
- mic dejun hotel Doina (inclus in tarif)
- mic dejun hotel Dacia - optional
- o masa principala (pranz/cina)- optional

deschidere31.05

01.06-24.06

25.06-22.07

23.07-26.08

27.08-16.09

17.09-inchidere

165
152
110
99
215

178
158
121
110
221

249
220
176
154
341

308
270
227
196
429

249
220
176
154
341

178
158
121
110
221

-

99
86
79
68

165
143
132
115

240
202
189
161

165
143
132
115

99
86
79
68

90
70

90
70

90
70

90
70

90
70

90
70

30
30
50

30
30
50

30
30
50

30
30
50

30
30
50

30
30
50

OFERTE SPECIALE SI FACILITATI
Oferta “Inscrieri timpurii”
- Pentru inscrierile facute pana la data de 15.03.2021 se acorda 15% reducere din tariful de cazare fara mic dejun. Serviciile astfel valorificate vor fi achitate integral
pana la data de 15.03.2021, in caz contrar nu se acorda reducerea.
- Pentru inscrierile facute pana la data de 30.04.2021 se acorda 10% reducere din tariful de cazare fara mic dejun. Serviciile astfel valorificate vor fi achitate integral
pana la data de 01.06.2021, in caz contrar nu se acorda reducerea.
Aceasta oferta nu se cumuleaza cu alte oferte.
Conditii de acordare a ofertei :
- reducerea se aplica doar la tariful de cazare ;
- sejur minim 5 nopti;
- formula de masa : H. Dacia – mic dejun optional ; H. Doina- mic dejun inclus ;
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- penalizare 100% in caz de anulare/neprezentare ;
- neacordarea reducerii in caz de schimbare nume si neanuntare prestator.
2. Facilitati pentru copii:
Se acorda gratuitate la cazare pentru maxim 2 copii in varsta de pana la 14 ani impliniti care se cazeaza in camera cu 2 adulti platitori integral. Se acorda 50% reducere
la masa.
In cazul in care se solicita pat suplimentar ( maxim un pat intr-o camera dubla) se acorda 50 % reducere din tariful de cazare platit de adult.
Copiii intre 14-16 ani impliniti care se cazeaza in camera cu 2 adulti platitori integral platesc 70% din tariful unui loc de cazare, primesc pat suplimentar ( maxim un pat
intr-o camera dubla) si au 50 % reducere la serviciile de masa.
Copiii pana la 6 ani impliniti au gratuitate la mic dejun cu acte doveditoare.
4. Oferta “Pentru sanatatea ta!” - Hotel Doina***
a. Extrasezon ( aprilie-iunie si septembrie-octombrie)
Pret vanzare pachet : 187 lei/pers./zi care include: cazare, demipensiune bufet,
2 proceduri de tratament Camera single : 214 lei/pers./zi
b. Sezon ( iulie-august)
Pret vanzare pachet: 210 lei/pers./zi care include: cazare, demipensiune bufet,
2 proceduri de tratament Camera single: 250 lei/pers./zi
Oferta este valabila numai pentru cetatenii romani.
Aceasta oferta nu se cumuleaza cu alte oferte.
Sejur minim obligatoriu: 5 nopti.
In pachetul de tratament balnear nu sunt incluse urmatoarele proceduri: impachetari generale cu namol, baie cu namol, impachetari cu parafina. Aceste terapii se achita
separat la fata locului, daca sunt recomandate de medicii specialisti ai policlinicii Doina.
Important : Policlinica Doina nu functioneaza sambata si duminica, tratamentul se efectueaza 5 zile pe saptamana, de luni pana vineri.
5. Oferta pentru seniori ( persoane peste 55 ani)- Hotel Doina**
a. Extrasezon ( aprilie-iunie si septembrie-octombrie)
Pret vanzare pachet: 210 lei/pers./zi care include: cazare, pensiune completa
( meniu fix), 3 proceduri de tratament Camera single: 242 lei/pers./zi
b. Sezon ( iulie-august)
Pret vanzare pachet: 220 lei/pers./zi care include: cazare, pensiune completa
( meniu fix), 3 proceduri de tratament Camera single: 260 lei/pers./zi
Sejur minim obligatoriu: 5 nopti
In pachetul de tratament balnear nu sunt incluse urmatoarele proceduri: impachetari generale cu namol, baie cu namol, impachetari cu parafina. Aceste terapii se achita
separat la fata locului, daca sunt recomandate de medicii specialisti ai policlinicii Doina.
Oferta nu se cumuleaza cu alte oferte.
Oferta se aplica numai turistilor romani.
Important : Policlinica Doina nu functioneaza sambata si duminica, tratamentul se efectueaza 5 zile pe saptamana, de luni pana vineri.
6. Oferta grupuri: La 30 de persoane care platesc integral servicii de cazare si masa, minim demipensiune, se acorda o camera gratuita cu mic dejun pentru insotitorul
de grup.
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Neptun
Hotel: Apollo Resort 3*
Tarifele include cazare si micul dejun
camera dubla standard cu balcon la etaj
18.05‐21.06 . tarif 260 lei/noapte bb
21.06‐10.07. tarif 275 lei/noapte
10.07‐20.07. tarif 290 lei/noapte
20.07‐25.08 tarif 355 lei/noapte
25.08‐12.09. tarif 275 lei/noapte
*DISPUNEM DE UN NUMAR LIMITAT DE CAMERE PENTRU ACEASTA OFERTA

Facilitati & Servicii









Bar la piscina
Jacuzzi exterior
Piscina exterioara
Entertaining pentru copii cat si pentru adulti
Internet wi-fi
Receptie deschisa non stop
Restaurant si bar
Sezlonguri si umbrele
 Zona de parcare
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Neptun
Hotel: Callatis 2*
Cazare (fără mic dejun)
PERIOADA

CAZARE
/DBL
/NOAPTE

Pat
suplimentar
(3-16 ani)

Pat
suplimentar
(peste 16 ani)

PARTER

CAZARE
/DBL
/NOAPTE

Pat
suplimentar
(3-16 ani)

Pat
suplimentar
(peste 16 ani)

ETAJ

11.06 -17.06

76

19

30

109

27

44

18.06 -30.06

109

27

44

142

35

57

01.07 -15.07

131

33

52

164

41

66

16.07 -22.07

175

44

70

208

52

83

23.07 -14.08

219

55

88

252

63

101

15.08 -21.08

197

49

79

230

57

92

22.08 -28.08

164

41

66

197

49

79

29.08 -04.09

131

33

52

164

41

66

05.09 -11.09

98

24

39

131

33

52

Hotelul Callatis este situat în staţiunea Neptun, la 200 de metri de Rezervaţia Stejarii Brumării. Lacul Neptun II este la doar 100 de
metri. Camerele sunt dotate cu TV prin cablu şi minibar. Toate camerele au baie privată. Unităţile de cazare de la etajele superioare
beneficiază şi de un balcon privat. Camerele de la parter nu dispun de balcoane.
MASA:
Valoarea bonurilor valorice este de 45/70/100 de lei/zi/persoana care pot fi cheltuite la restaurantul hotelului Recif. Bonurile
valorice sunt optionale.











FACILITĂŢI COPII:
Un copil cu vârsta cuprinsa între 0 – 2,99 ani are gratuitate la cazare;
Un copil cu vârsta cuprinsă între 3 – 13,99 ani achită cazare 10 lei/zi/copil din valoarea unui loc dacă nu se solicită pat suplimentar;
Valoarea patului suplimentar pentru copii ( 3-16 ani) este de 50% din valoarea unui loc de cazare.
În camera dublă se pot caza 2 ADL şi 2 copii până-n 9.99 ani
Check- in începând de la 18:00
Ţarcul pentru bebeluşi are tariful de 20 lei/noapte în orice perioadă.
Check-out până la 12:00
In camere se poate monta un singur pat suplimentar pliant sau tarc.
Nu dispune de camere in Regim de SGL
Accesul animalelor de companie este strict interzis.
Este interzis gatitul in camera de hotel si accesul cu primusuri, spirtiere, resouri, aragaz, plite.
Turistii dispun de internet wireless gratuit in ariile publice iar parcarea este libera in limita disponibilitatilor, nu se asigura de catre
hotel. Parcarea se face in jurul hotelului, pe strada.
La recepţie se achită taxa de salubritate, taxa de staţiune – conform H.C.L.M./2004
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Neptun
Hotel: Miorița 3*
Pentru achizitionarea unui sejur de minim 5 nopti achitat integral in luna APRILIE avem oferta
speciala (reducerea se aplica la tarifele standard)nu se cumuleaza cu alta oferta de EB
25 % (cazare si masa) camere superioare; pentru perioada 01.06-24.06.2021; 29.08.202115.09.2021
-20% (cazare si masa) camere standard pentru perioada 01.06-24.06.2021; 29.08.202115.09.2021
plata integrala pana la data de 01.05.2021!
TARIFELE SUNT VALABILE PENTRU SEJURURI DE MINIM 5 NOPTI
Tariful este pe zi /camera/lei(tva inclus) 15.07-21.08 se vinde obligatoriu cu DP
Camerasuperioara*** Tarif/
Tarif
Tarif/camera/PC/zi
camera/MD/zi /camera/DP/zi
01.06-30.06.2021
226
347
468
01.07-14.07.2021
297
418
539
15.07-21.08.2021
369
490
611
22.08-05.09.2021
297
418
539
06.09.2019-30.2021
242
363
484
Camere superioare la etaj 85 cu pat matrimonial clasificate la categoria 3*
superior beneficiază de balcon.
Dotările camerei: pat matrimonial ,mochetă, tv-led cu cablu, aer condiționat,
mocheta,baie cu duș;
Tariful este pe zi /camera/lei(tva inclus) 15.07-21.08 se vinde obligatoriu cu DP
Camera
Tarif/
Tarif
Tarif/camera/PC/zi
standard***
camera/MD/zi
/camera/DP/zi
01.06-30.06.2021
178
299
420
01.07-14.07.2021
233
354
475
15.07-21.08.2021
282
403
524
22.08-05.09.2021
244
365
486
06.09.-30.09.2021
185
306
427
Camerele standard /twin paturi separate standard 3 stele : sunt prevazute cu
balcon si sunt la etaj mochetă, tv-led cu cablu, aer condiționat, mocheta,baie cu
duș;
*Tarifeleinclud- TV, CATV, aerconditionat la ***, mic dejun in sistem bufet
suedez,acces gratuit la piscina in aer liber, loc de joaca pentru copii,acces
internet wireless in spatii comune receptie , bar si piscina.
*Tariful unei camere single este de 80% dintarifuluneicamereduble si se vor
accepta doar cu confirmarea prestatorului.
Tarifele sunt valabile pentru un sejur de minim5nopti.
*NU SE ACCEPTA ANIMALE DE COMPANIE
FACILITATI (reduceripentrucopii):
Gratuitate la cazare pentru copii pana in10ani daca stau in camera cu 2
adulti.
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Patul suplimentar se ofera la solicitare si se incaseaza 50%din valoareaunuiloc;
(la cerere)
Miculdejun ,pranz,cina:+ 0-2anibeneficiaza de gratuitate
2-10ani se incaseaza 50% din valoarea unei mese;
>10ani se incaseaza 100% din valoarea unei mese.
- 2 adulti si 1 sau 2 copii 0-2 ani ani beneficiaza de gratuitate la cazare si mic
dejun, fara pat suplimentar;
- 2 adulti si 1 sau 2 copii 2-10 ani beneficiaza de gratuitate la cazare fara pat
suplimentar dar achita 50% din valoarea meselor pentru fiecare copil in parte
- 2 adulti si 1 copil 10-18 ani se achita 50% din valoarea unui loc de cazare
pentru pat suplimentar la cerere si 100% din valoarea meselor
- 2 adulti si 2 copii: unul cu varsta 0-10 ani si al 2-lea copil cu varsta 10-18ani primul copil beneficiaza de
gratuitate la cazare si achita 50% din valoarea meselor, iar pentru al 2-lea copil
se achita 50% din valoarea unui loc de cazare pentru pat
suplimentar(OPTIONAL) si 100% din valoarea meselor
- 2 adulti si 2 copii cu varsta 10-18 ani se achita pentru un copil 50% din
valoarea unui loc de cazarecu pat suplimentar si 100% din valoarea meselor dar
se amplaseaza un singur pat suplimentar in camera;
- al 3 lea adult NU ACOMODAM NU AVEM TRIPLE SAU APARTAMENTE
SERVICII DE MASA BUFET SUEDEZ
Micdejun =30lei/pers/zi;Pranz=55Lei/pers/zi ;Cina =55lei /pers/zi;
Masa se serveste in sistembufetsuedez in cadrulrestaurantuluinostru Restaurant
Miorita
DEMIPENSIUNE este formata din : MIC DEJUN ; CINA
PENSIUNE COMPLETA este formata din : MIC DEJUN ,PRANZ, CINA
InscrieriTimpurii :
Reducerea se aplica la tariful camerei , la tariful patului suplimentar si la
masa
- in perioada 20.09.2020-31.12.2020 Hotel Miorita acorda o reducere de
20%la achizitionareaunuisejur (cazare si masa ) cuconditiaplatiiintegrale a
serviciilor pana la data de 10.01.2021
- in perioada 01.01.2021-28.02.2021Hotel Miorita acorda o reducere de 15%la
achizitionareaunuisejur (cazare si masa ) cuconditiaplatiiintegrale a serviciilor
pana la data de 10.03.2021
-in perioada 01.03.2021-30.03.2021 Hotel Miorita acorda o reducere de 10% la
achizitionareaunuisejur (cazare si masa ) cuconditia platii integrale a serviciilor
pana la data de 15.04.2021
.
*Plata corespunzatoare inscrierilor timpurii este nerambursabila
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Neptun
Hotel: Recif 3*
Tarife minim 4 nopti
PERIOADA

04.06 -17.06
18.06 -30.06
01.07 -15.07
16.07 -22.07
23.07 -14.08
15.08 -21.08
22.08 -28.08
29.08 -04.09
05.09 -18.09

CAZARE /DBL /NOAPTE
Cu mic dejun inclus (pentru
2 persoane)

CAZARE /DBL /NOAPTE
Fara mic dejun

Pat
suplimentar

164
186
241
274
340
307
274
230
175

132
154
209
242
308
275
242
198
143

33
39
52
61
77
69
61
50
36

Hotelul Recif*** este situat în centrul staţiunii Neptun, la 5 minute de plajă; dispune de 160 camere duble dotate cu TV, minibar
(răcitor), aer condiţionat, un restaurant modern, loc de joacă pentru copii, 3 terase şi 2 piscine. Masele de pranz si cina se pot servi
pe baza bonurilor de masa in 2 restaurante din stațiune.
MASA:
Micul dejun este sub formă de bufet suedez ( 23 lei/zi/pers.) INCLUS;
Valoarea bonurilor valorice este de 45/70/100 de lei/zi/persoana. Bonurile valorice sunt optionale.












FACILITĂŢI COPII:
Un copil cu vârsta cuprinsa între 0 – 2,99 ani are gratuitate la cazare cu mic dejun;
Un copil cu vârsta cuprinsă între 3 – 9,99 ani achită 50% din valoarea micului dejun (11,5 lei/zi) şi cazare va fi 10 lei/zi/copil din
valoarea unui loc dacă nu se solicită pat suplimentar;
Valoarea patului suplimentar pentru copii ( 3-16 ani) este de 50% din valoarea unui loc de cazare.
Copiii peste 10 ani se consideră adulţi şi vor achita mic dejun întreg (23 lei/zi/pers.);
În camera dublă se pot caza 2 ADL şi 2 copii până-n 9.99 ani
Check- in începând de la 18:00
Ţarcul pentru bebeluşi are tariful de 20 lei/noapte în orice perioadă.
Check-out până la 12:00
Nu dispune de camere in Regim de SGL
Accesul animalelor de companie este strict interzis.
Hotel Recif nu dispune de camere pentru 3 adulţi.
Accesul este gratuit la piscină (inclusiv şezlongul), pentru oaspeţii hotelului. Turiştii dispun de internet wirelles gratuit în ariile
publice iar parcarea este liberă în limita disponibilităţilor.
Este interzis gatitul in camera de hotel si accesul cu primusuri, spirtiere, resouri, aragaz, plite.
La recepţie se achită taxa de salubritate, taxa de staţiune – conform H.C.L.M./2004
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Neptun

Hotel: Tomis 3*1

Mic-dejun inclus
Individuali- Tarif
/camera
18.06-21.06
22.06-10.07
11.07-20-07
21.07-25.08
26.08-12.09

Iunie, Iulie, August,
Septembrie
Camera dubla
Stanadard
Fara balcon

220
225
260
295
230

Camera dubla
Stanadard
Cu balcon

230
235
270
310
240

Tarifele sunt exprimate in lei pe noapte si includ cazare pentru 2 persoane si servicii demasa conform tabelului de mai sus.






MD - mic dejun (bufet suedez) 7:30-10:00
Fumatul nu este permis în hotel;

Accesul cu animale de companie(talie mica) este permis în hotel- tarif: 35 lei/zi;
Tariful pentru parcare privata : GRATUIT, în condiții de disponibilitate și curezervare prealabilă;

Servicii masa:






Mic dejun suplimentar -25 lei/persoana/zi
Pat suplimentar - copii 2 ani -12.99ani- 35lei/zi/persoana cu mic-dejun inclus
Pat suplimentar - copii 13 ani- 17.99 ani- 75lei/zi/persoana cu mic-dejun inclus
Pat suplimentar -adulti :85 lei/zi/persoana cu mic-dejun inclus

Facilitati copii:

- 2 adulti + 1 sau 2 copii 0-1.99 ani - beneficiaza de cazare si mic dejun gratuit, fara patsuplimentar.
- 2 adulti + 1 sau 2 copii 2-12.99 ani - ambii copii beneficiaza de gratuitate la cazare fara patsuplimentar, insa se achita pentru ambii copii
50 lei/zi pentru mic dejun.
- 2 adulti + 1 copil > 13 ani - copilul achita pentru pat suplimentar si pentru mic dejun 75lei/zi
- 2 adulti + 2 copii ( 1 copil 0-1.99 ani + 1 copil > 13 ani) - primul copil beneficiaza de gratuitate la cazare si mic dejun, fara pat
suplimentar, iar pentru copilul de > 13 ani se achitapentru pat suplimentar si pentru mic dejun 75 lei/zi.
- 2 adulti + 2 copii ( 1 copil 2-12.99 ani, al 2-lea copil 13-17.99 ani) - primul copil beneficiaza de gratuitate la cazare, insa achita pentru
mic dejun 25 lei/zi, iar pentru al 2-leacopil se achita pentru pat suplimentar si pentru mic dejun 75 lei/zi.

Hotelul Tomis clasificat la 3 stele, camere complet renovate, avantajul hotelului este poziţionarea centrală la 10 minute de plaja din Neptun, in
centrul statiunii, langa terase, restaurante, cluburi şi spaţii de agreement, vizavi de Luna Parc. Liniştea oferită de spaţiul verde din jurul
hotelului învinge agitaţia din centrul staţiunii.

1

Accesul cu animale de companie(talie mica) este permis în hotel‐ tarif: 35 lei/zi;
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Neptun
Q Hotel 3*1
•
•
•
•
•

35 camere duble superior, 5 apartamente superior
56 camere duble standard, 7 apartamente standard
loc de joacă pentru copii , piscină adulţi , piscină copii, jacuzzi
1 restaurant , 2 baruri, parcare
2 săli conferinţe - capacitate maximă /sală conferinţă -50 locuri
Perioada
Servicii
Tarife /noapte/sejur minim 5 nopţi
2021

Masă

Dublă Standard
2 persoane

Dublă Superior
2 persoane

Apartament
Standard
2 persoane

Apartament
Superior
2 persoane

30.04 – 12.06
13.06 – 20.06
21.06 – 11.07
12.07 – 25.07

Fără Mic Dejun
Fără Mic Dejun
Mic Dejun
Mic Dejun +
Fişă Cont 120 lei
Mic Dejun +
Fişă Cont 120 lei
Mic Dejun

121
143
264
440

154
187
308
484

176
209
407
539

264
308
484
616

517

561

638

737

363
198

440
275

26.07 – 22.08
23.08 – 05.09

264
308
06.09 – 12.09
Fără Mic Dejun
132
176
• Tarifele sunt exprimate în LEI şi includ TVA şi taxa de staţiune .

• Mic dejun opţional : 40 lei / persoană.
• Servicii gratuite : acces piscină, loc de joacă pentru copii, internet wireless, parcare .
• Este permis accesul cu animale de companie de talie mică. Tarif 30 lei / noapte.
• Cazarea începe la ora 18:00 şi se termină la ora 12:00 în ziua plecării.
• Bonurile Valorice(fişa cont) vor putea fi consumate atȃt la Restaurantul Hotelului cȃt şi labarurile din
locaţie. Nu se impune restricţie de sumă consumată într-o anumită zi.

Politică copii:
1 copil de la 0-2 ani (neîmpliniţi) Gratuitate în cameră cu doi adulţi plătitori folosind acelaşipat (în baza certificatului de
naştere), pentru al doilea copil se achită 39 lei/zi.
2-12 ani(neîmpliniţi) - 50 lei/zi daca nu se solicită pat suplimentar şi 83 lei/zi cu pat suplimentar, în ambele variante
beneficiază şi de mic dejun dacă adulţii au optat pentru pachetcu mic dejun.
12-18 ani se vor taxa la fel ca un al treilea adult în camera şi anume - 99 lei/zi. Rezervărileefectuate cu Oferta
"Early Booking" nu pot fi modificate sau anulate decȃt cu
pierderea integrală a sumelor achitate în avans.
*In perioda 06 – 15.09.2021 se valorifica doar Cazare , fara mese incluse.
Early Booking – 10% din pachetele afişate pentru rezervarile achitate pȃnă la 20.05.2021 Early Booking se acordă doar
la cazare şi cazare cu mic dejun. Rezervările efectuate cu Oferta " Early Booking " nu pot fi modificate sau anulate
decât cu pierderea integrală a sumelor achitate în avans.
Perioada
Servicii
Tarife /noapte
2021

Masă

30.04 – 12.06
13.06 – 20.06
21.06 – 11.07
12.07 – 25.07

Fără Mic Dejun
Fără Mic Dejun
Mic Dejun
Mic Dejun +
Fişă Cont 120 lei
Mic Dejun +
Fişă Cont 120 lei
Mic Dejun
Fără Mic Dejun

26.07 – 22.08
23.08 – 05.09
06.09 – 12.09

1

Dublă Standard
2 persoane

Dublă Superior
2 persoane

Apartament
Standard
2 persoane
180 lei
200 lei
380 lei
500 lei

Apartament
Superior
2 persoane
250 lei
290 lei
450 lei
570 lei

120 lei
140 lei
250 lei
410 lei

160 lei
180 lei
290 lei
450 lei

480 lei

520 lei

590 lei

680 lei

250 lei
130 lei

290 lei
170 lei

340 lei
190 lei

410 lei
260 lei

Este permis accesul cu animale de companie de talie mica , tarif 30 lei/zi
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Litoralul pentru Toţi Ediţia 2021!
Tip camera
Dublă Standard
Dublă Standard

Perioada

03.05-12.06
13.06-20.06
06.09-12.09

Fără masă
600 lei /5 nopţi

Tarif Mic Dejun
700 lei/ 5 nopţi

Demipensiune
1300 lei/5 nopţi

675 lei /5 nopţi

750 lei/ 5 nopţi

1350 lei/5 nopti

• Oferta include TVA ,Cazare în cameră dublă pentru 2 persoane cu tipul de masă ales ,dar nu
include taxa de staţiune .
• Acces gratuit la : piscină ,şezlonguri , parcare (în limita locurilor disponibile) .
Politica copii:
1 copil de la 0-2 ani (neîmpliniţi) Gratuitate în cameră cu doi adulţi plătitori folosind acelaşi
pat (în baza certificatului de naştere), pentru al doilea copil se achită 30 LEI/zi.
2-12 ani(neîmpliniţi) - 30 LEI/zi dacă nu se solicită pat suplimentar şi 40 LEI /zi cu pat
suplimentar, în ambele variante beneficiază şi de mic dejun dacă adulţii au optat pentru pachet
cu mic dejun.
12-18 ani se vor taxa la fel ca un al treilea adult în cameră şi anume - 50 LEI /zi.
• Demipensiunea pentru „Litoralul pentru Toţi” se serveşte în regim „Set Meniu” variante fixe –
vor fi 5 variante de meniu din care clienţii vor alege 1.Aceştia vor putea opta atȃt pentru
Demipensiune Prȃnz cȃt şi Demipensiune Cină.
• Pentru Camera Dublă Superior se achită 150 LEI /sejur.
•
Oferta SOCK la mare!
Perioada 05.05-15.06 și 07.09-20.09
210 lei/2nopți/2persoane

• Acces gratuit la : piscine , şezlonguri, loc de joacă, parcare, internet și 15% discount la restaurant.

Hotel Q Neptun (fostul Hotel Albert) 3 stele este situat in zona de nord a statiunii Neptun, la aproximativ 450 de metri de plaja
si la cateva minute de mers pe jos de gara CFR.
Modernizat in doua etape, in anul 2013 si in anul 2015, Hotel Q pune la dispozitia turistilor doua corpuri de cladire cu un total de
103 camere duble si apartamente, un restaurant, piscina pentru adulti si copii, loc de joaca pentru cei mici. In jurul piscinei spatiul
este amenajat cu sezlonguri si umbrele, oferite gratuit turistilor.
Pentru servirea mesei, Hotel Q are in dotare un restaurant si o terasa in aer liber.
In zilele fierbinti de vara, oaspetii pot petrece timpul in jurul piscinei, relaxandu-se si servind bauturi racoritoare si alcoolice la
barul de la piscina.
Camerele hotelului Q sunt amenajate cu mobilier nou, mocheta, aer conditionat, televizor, bai cu dus si minibar. Se ofera acces
gratuit la internet wireless.
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Neptun - Olimp
Cocor SPA Hotel 4*
Tarifele sunt exprimate in lei/noapte/camera si includ cazare + demipensiune

Perioada 11.06.2021 – 12.09.2021 (data inchiderii: 12.09.2020)
Lei/noapte/camera
PERIOADA
TIP CAMERA

SINGLE
DUBLA STANDARD
DUBLA SUPERIOR
TRIPLA PARTER
JUNIOR SUITE *
EXTRABED copii 3‐13 ani
EXTRABED copii > 13 ani

11.06‐01.07.2021 02.07‐22.07.2021
cazare,
cazare si
demipensiune,
demipensiune
piscina interioara

23.07‐21.08.2021
cazare si
demipensiune

22.08‐04.09.2021
cazare si
demipensiune

05.09‐11.09.2021
cazare,
demipensiune,
piscina interioara

326
425
638
591
869
106
166

462
611
750
825
1430
154
215

363
480
660
660
1049
120
180

326
425
638
591
869
106
166

396
520
660
711
1049
130
190

NU SE ACCEPTA SEJURURI MAI MICI DE 3 (TREI) NOPTI VANDUTE PRIN AGENTII, FARA ACORDUL PRESTATORULUI.

NU SE ACCEPTA CHECK‐OUT IN ZILELE DE SAMBATA, IN PERIOADA 23.07‐04.09.2021

Tarifele de cazare includ TVA si:

mic dejun bufet suedez, pranz sau cina bufet suedez, apa minerala/plata, sucuri naturale, 150 ml vin alb/rosu/pers adulta

acces la piscina exterioara, cu sezlong si prosop, in limita locurilor disponibile

acces la piscina interioara, in functie de disponibil, inclus in perioadele 01.06‐02.07 si 06.09‐13.09.2020. Capacitate piscina
interioara cca 30 pers. Accesul se va face in intervalul orar care va fi afisat la Receptie.

Accesul la piscine va fi posibil doar daca se va permite deschiderea lor in contextul pandemic actual si doar cu măsurile
impuse de autorități.

gradinita de copii, program zilnic animatori in perioada 18.06-05.09.2021 (in conditiile impuse de autoritati)

parcare in limita locurilor disponibile (cca 110 locuri de parcare)

* Demipensiunea inclusa in tarif Junior Suite: 2 adulti si 2 copii sub 13 ani, sau 3 adulti +1 copil mai mic de 13 ani. Se pot caza 2 adulti
+2 copii // 2 adulti +2 copii +1 infant // 3 adulti +1 infant/copil. Junior Suite = dormitor cu pat matrimonial si living cu canapea
extensibila. Se poate instala un pat pliant gratuit, la cerere, functie de disponibil.
Servicii de masa (mic dejun si dejun sau cina, la alegere, incluse in tariful de cazare):

mic dejun 44 lei/zi/adult, 22 lei/zi/copil intre 3-13 ani

dejun 66 lei/zi/adult, 33 lei/zi/copil intre 3-13 ani

cina 66 lei/zi/adult, 33 lei/zi/copil intre 3-13 ani
Facilitati:

copiii de la 0 la 3 ani beneficiaza de reducere 100% la cazare si masa;

pentru copiii de la 3 la 12 ani (inclusiv) insotiti de 1 adult, care primesc pat normal in camera dubla, se aplica tariful de camera single
(copilul beneficiaza de gratuitate la cazare), dar se achita suplimentul de demipensiune copil, in valoare de 55 lei/noapte (mic
dejun + pranz / mic dejun + cina).

copiii de la 3 la 12 ani (inclusiv) insotiti de 2 adulti, pentru care se solicita pat pliant, beneficiaza de reducere de 50% la cazare si masa
din tariful pentru adulti (v. calcul extrabed in tabel). Daca nu solicita pat suplimentar, copiii beneficiaza de reducere 100% la cazare
si 50% la masa, respectiv achita demipensiunea 55 lei/zi/copil.

Familiile cu 2 copii, ambii mai mari de 3 ani, sau unul din copii mai mare de 3 ani, vor achita obligatoriu si pat pliant
suplimentar in camera dubla standard / superioară.

Trei adulti se pot caza DOAR in tripla parter, in dubla superioara cu extrabed, in apartament sau in 1 dubla +1 single. Nu se
pot caza in dubla standard etaj + pat pliant!

Pentru 1 adult cu 2 copii se aplica tariful de camera dubla
Inscrieri timpurii:

in perioada 01.01.2021‐15.03.2021 COCOR SPA HOTEL acorda o reducere de 10% la achizitionarea unui sejur pentru sezonul estival
2021, indiferent de ce include acesta (cazare, masa si pachete spa) cu conditia platii integrale a serviciilor pana la data de 31.03.2021.

in perioada 16.03.2021‐30.04.2021 COCOR SPA HOTEL acorda o reducere de 5% la achizitionarea unui sejur pentru sezonul estival
2021, indiferent de ce include acesta (cazare, masa si pachete spa) cu conditia platii integrale a serviciilor pana la data de 15.05.2021.
PLATA CORESPUNZATOARE INSCRIERILOR TIMPURII ESTE NERAMBURSABILA!!!
Notă: Centrul SPA se va deschide doar in functie de decizia autoritatilor statului, in contextul pandemiei, cu masurile impuse de
acestea.
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PACHETE SERVICII COCOR SPA 11.06.2021 – 12.09.2021

Inscrieri timpurii
- in perioada 01.01.2021 - 15.03.2021 COCOR SPA HOTEL acorda o reducere de 10% la achizitionarea unui sejur pentru sezonul estival 2021,
indiferent de ce include acesta (cazare, masa si pachete spa) cu conditia platii integrale a serviciilor pana la data de 31.03.2021.
- in perioada 16.03.2021 - 30.04.2021 COCOR SPA HOTEL acorda o reducere de 5% la achizitionarea unui sejur pentru sezonul estival 2021,
indiferent de ce include acesta (cazare, masa si pachete spa) cu conditia platii integrale a serviciilor pana la data de 15.05.2021.
Plata corespunzatoare inscrierilor timpurii este nerambursabila.
PROGRAME SPA
Ritualurile speciale Thalasso va vor ajuta sa scapati de stres si oboseala, sa uitati de serviciu si sa va bucurati de spiritul vacantei. Extracte
naturale marine sunt folosite intr-o varietate de tratamente care au fost selectate cu ajutorul echipei noastre de specialisti. Profitati de
privilegiile marii si naturii si veti fi surprins cat de mult va pot ajuta sa va simtiti linistit, relaxat si invigorat.
Pachet 1:
Continut:

WELLNESS THALASSOTHERAPY - program de 2 sau 6 zile
chestionar medical, 3 terapii/zi

Durata
Program 2 zile SPA

TERAPII INCLUSE IN PROGRAMUL WELLNESS THALASSOTHERAPY
1 x Hidromasaj cu Uleiuri Esentiale,
1 x Masaj Subacval,
1 x Dusmasaj Vichy,
1 x Aroma Relaxing Massage 25 min,
2 x Wellness AquaGym
Program 6 zile SPA
800 LEI
3 x Hidromasaj cu Uleiuri Esentiale
3 x Masaj Subacval
3 x Impachetari Namol ” Dry Flotation”
1 x Dusmasaj Vichy – masaj spate si picioare,
1 x Masaj cu namol
1 x Aroma Relaxing Massage 25 min
6 x Wellness AquaGym
Recomandari: persoanelor ce desfasoara activitati suprasolicitante atat psihic cat si fizic, pentru combaterea efectelor somatice si psihice
ale stresului, ameliorarea contracturilor si durerilor musculare precum si a celor reumatismale, a tulburarilor de somn, eliberarea de
tensiunea nervoasa prin dobandirea starii de relaxare fizica si psihica.
Pachet 2:
Continut:

TARIF
410 LEI

SERENITY & LIFE BALANCE – program de 1, 2 sau 6 zile
chestionar medical, 3 terapii/zi
Durata

TARIF

Program 1 zi SPA

278 LEI

Program 2 zile SPA

395 LEI

TERAPII INCLUSE IN PROGRAMUL SERENITY & LIFE BALANCE
1 x Vichy Shower Massage
1 x Aroma Relaxing Massage 50 min
1 x Facial Express Intermezzo/Men Express
1 x Hidromasaj cu Uleiuri Esentiale

1 x Hidromasaj cu Uleiuri Esentiale,
1 x Masaj Subacval
1 x Body Aroma Scrub
1 x Facial: Intermezzo / Men Express (YonKa 30 min)
1 x Aroma Relaxing Massage 25 min
1 x Back & Shoulder Massage 15 min
Program 6 zile SPA
790 LEI
2 x Hidromasaj cu Uleiuri Esentiale
2 x Masaj Subacval
2 x Bai saline cu plante si bule
1 x Body Aroma Scrub
1 x Facial: Intermezzo / Men Express (YonKa 30 min)
2 x Aroma Relaxing Massage 25 min
2 x Back & Shoulder Massage 15 min.
6 x Anti-stres AquaGym
Recomandari: acest program este menit sa combata stresul cotidian, relaxand simturile prin combinarea puterii apei si a algelor cu
tratamente de cosmetica faciala si corporala.
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Pachet 3:
Continut:

REMISE EN FORME – program de 6 sau 12 zile
consultatie medicala, 2 terapii/zi

Durata
Program 6 zile SPA

TERAPII INCLUSE IN PROGRAMUL REMISE EN FORME
3 x Baie Salina cu Plante si Bule
2 x Hidromasaj cu Uleiuri Esentiale
2 x Dusmasaj Vichy – masaj spate si picioare
2 x Masaj Revigorant / Relaxant
3 x Hidrokinetoterapie
Program 12 zile SPA
1075 LEI
6 x Baie Salina cu Plante si Bule
4 x Hidromasaj cu Uleiuri Esentiale
4 x Dusmasaj Vichy – masaj spate si picioare
4 x Masaj Revigorant / Relaxant
6 x Hidrokinetoterapie.
Recomandari: acest program este recomandat persoanelor care doresc sa revina la forma maxima psihofizica, prin imbinarea unei
vacante relaxante cu o incantatoare stimulare generala a trupului. Contribuie la: revigorare, cresterea fortei musculare si a tolerantei la
efort, ameliorarea tulburarilor de somn, profilaxia afectiunilor reumatismale, a durerilor lombare si osteoporozei.

Pachet 4:
Continut:

TARIF
580 LEI

BALNEOVITALITY – program de 6, 12 sau 18 zile.
consultatie medicala, 4 terapii/zi.
Durata
TARIF

Program 6 zile SPA

1270 LEI

Program 12 zile SPA

1815 LEI

Program 18 zile SPA

2055 LEI

TERAPII INCLUSE IN PROGRAMUL BALNEOVITALITY
Programul va fi personalizat la indicatiile medicului si va cuprinde terapii din gama:
 Baie cu Namol, Impachetare cu Namol
 Masaj Terapeutic cu Uleiuri Aromate, Dusmasaj Vichy, Masaj cu Namol
 Masaj Subacval, Hidromasaj cu Uleiuri Esentiale si/sau Sare Terapeutica de Bazna,
Bai de Plante
 Hidrokinetoterapie, Kinetoterapie, Electroterapie, Magnetoterapie, Laser

Recomandari: afectiuni reumatismale inflamatorii si degenerative, recuperarea sechelelor post chirurgicale si posttraumatice, hernia de
disc, afectiuni neurologice centrale si periferice, sterilitatea secundara, tulburari circulatorii periferice, osteoporoza, reducerea
hipertensiunii arteriale usoare/medii

Pachet 5:
Continut:

SPA RHEUMA – program de 5, 10 sau 16 zile.
consultatie medicala, 3 terapii/zi.
Durata
TARIF

Program 5 zile SPA

855 LEI

Program 10 zile SPA

1305 LEI

Program 12 zile SPA

1380 LEI

TERAPII INCLUSE IN PROGRAMUL SPA RHEUMA
Programul va fi realizat in functie de nevoile dumneavoastra si de recomandarile
medicului si va cuprinde terapii din gama:
 Baie cu Namol, Impachetare cu Namol, Masaj cu Namol, Baie Salina de Plante cu
Bule
 Hidromasaj, Masaj Subacval, Masaj Terapeutic, Hidrokinetoterapie, Kinetoterapie,
Electroterapie

Recomandari: pentru toate tipurile de afectiuni asociate sistemului locomotor si osos – reumatism degenerativ (osteoartrita) si pentru
bolile reumatice inflamatorii, afectiunile coloanei vertebrale, durerile cervicale si lombare, sciatica.

Pachet 6:

ZEN ATTITUDE – program de 3 zile

Continut:

9 terapii / program
Durata

Program 3 zile SPA

TARIF
595 LEI

TERAPII INCLUSE IN PROGRAMUL ZEN ATTITUDE
Ziua 1: 1x Thermarium Heat Experience & Pool, 1xRain Shower Scrub, 1xBack, Neck
& Shoulder Massage 25 min
Ziua 2: 1x Thermarium Heat Experience & Pool, 1 x Hidromasaj Phyto-Bain, 1 x
Aroma Therapy Massage 25 min
Ziua 3: 1x Thermarium Heat Experience & Pool, 1 x Submarine Shower (Masaj
Subacval), 1 x Facial: YonKa - Intermezzo / Men Express

ZEN ATTITUDE, un ritual complet dedicat fetei si corpului cu ajutorul caruia va veti redescoperi splendoarea si starea de bine visata. Veti
fi protagonistii unei calatorii in tara armoniei, a echilibrului si a plenitudinii. Un ritual dedidicat deopotriva doamnelor si domnilor pentru
redobandirea armoniei dintre minte, trup si suflet.
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Pachet 7:
Continut:

DETOX – program de 6, 12 si 18 zile disponibil doar cu pensiune completa (meniu special)

consultatie medicala, 4 terapii/zi
Durata
TARIF

Program 6 zile SPA

TERAPII INCLUSE IN PROGRAMUL DETOX

1475 LEI / SEJUR

Programul va fi personalizat la recomandarea medicului din
urmatoarele terapii:
 Baie de plante cu bule, Hidromasaj cu Alge Marine
 Masaj Subacval, Dusmasaj Vichy
 Masaj cu namol, Impachetare cu namol
 Drenaj Limfatic
 Iyashi Dome
 Kinetoterapie, AquaGym

+ 176 LEI / ZI PENS. COMPLETA
Program 12 zile SPA

2165 LEI /SEJUR

Program 18 zile SPA

+ 176 LEI / ZI PENS. COMPLETA
2530 LEI / SEJUR

+ 176 LEI / ZI PENS. COMPLETA
Recomandari: program menit sa detoxifieze trupul, sa imbunatateasca circulatia sangelui si cea limfatica, furnizeaza oxigenul vital
organelor si pielii, optimizeaza procesele metabolice si sprijina procesele de pierdere in greutate, amelioreaza calitatea pielii, combate
obezitatea si sedentarismul, echilibreaza si armonizeaza sistemul nervos si induce un sentiment de sanatate si energie, o renastere a mintii
si a trupului

Pachet 8 :

VENUS BEAUTY & LIGHTNESS – program de 3 zile

Durata
Program 3 zile SPA

TARIF
1185 LEI

TERAPII INCLUSE IN PROGRAMUL VENUS BEAUTY & LIGHTNESS
Ziua 1: 1 x Thermarium Heat Experience & Pool, 1 x Rain Shower Scrub (scrub si dusmasaj
Vichy), 1 x Submarine Shower (dus subacval), 1 x Jambes Toniques (tratament tonifiant
pentru picioare obosite)
Ziua 2: 1 x Thermarium Heat Experience & Pool, 1 x Facial: Escale Baute - YonKa
(pulverizare a 5 U.E.-le, gomaj vegetal, masaj relaxant, masca crema hidratanta), 1 x Masaj
Anticelulitic cu Bete de Bambus 30 min, 1 x Phyto- Fermete (tratament corporal tonifiant,
de lifting)

Ziua 3: 1 x Thermarium Heat Experience & Pool, 1 x Hidromasaj cu Uleiuri Esentiale, 1 x
Impachetare Hidratanta cu Unt de Shea si Dry Flotation
Un pachet complet pentru corp si fata ce dedica o atentie speciala gambelor si picioarelor. Programul isi propune doua obiective: tonifierea
si redefinirea siluetei folosind produse care au la baza rozmarin, cedru si chintesenta Yon-KA si redescoperirea frumusetii si senzatia de
picioare usoare. Totul se incheie cu o impachetare Dry Flotation pentru eliminarea tensiunilor musculare si redobandirea unui corp de
matase.

Pachet 9:

VENUS IN A DAY – program de 1 zi

Durata
Program 1 zi SPA

TARIF
455 LEI

TERAPII INCLUSE IN PROGRAMUL VENUS BEAUTY & LIGHTNESS
1 x Thermarium Heat Experience & Pool
1 x Peeling Magic Honey
1 x Aroma Relaxing Massage 50 min
1 x Yonka Plaisir D'Aromes
Doar intr-o zi cu ajutorul tratamentelor special alese pentru o relaxare totala va veti redescoperi frumusetea. Lasati-va ghidati intr-un
program autentic “Beauty Renaissance”.
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Olimp
Casa Blanca
• Tarife
Bungalow la mare

CAZARE 2021
pachet cazare ONLY
30 aprilie - 30 mai

D-V

V - D (Party W/e)

Bungalow lateral
V - D (Party W/e)

D-V

-

970

-

873

30 mai - 27 iunie

873

970

776

873

27 iunie - 16 iulie

970

1067

873

970

16 iulie - 15 august

1019

1116

922

1019

15 august - 19 septembrie

970

1067

873

970

•
•
•
•

Toate tarifele sunt exprimate in lei/camera/noapte si includ TVA 5%.
Plata se efectueaza integral in avans prin transfer bancar in maximum 5 zile de la emiterea facturii proforme.
Tarifele includ cazare pentru maxim 5 persoane (cel putin un copil).

Toate rezervarile sunt nerambursabile. Asigurarea de anulare este singura modalitate prin care se poate
recupera avansul achitat. Aceasta reprezinta 20% din totalul rezervarii si nu se returneaza.

• Reduceri
• DOAR IN OCTOMBRIE : -10% (EARLY BOOKING). - 5% (MIN. 2 CAMERE). - 5% (MIN. 14 nopti).
• Grup minimum 4 bungalow-uri - 10%
• Unde suntem?
• In nordul statiunii Olimp, pe plaja Copahavana, accesul facandu-se pe un drum forestier (1.2 km).
• Ne gasesti cel mai usor folosind aplicatia Waze cu destinatia CasaBlancaOlimp – receptie comuna cu
HaciendaDeMare.
• Ce oferim?
• Un complex de 12 bungalow-uri (primul cu vedere la mare si celelalte 11 cu vedere laterala), situate chiar pe
malul marii intr-un sir perpendicular pe linia tarmului.
• Toate bungalow-urile sunt compartimentate tip apartament (30 mp) si dispun de terasa proprie (10 mp).
• Bungalow-urile au un open space format din living (canapea extensibila, 140 cm) si chicineta complet utilata
(plita, cuptor cu microunde, frigider, espressor, vesela si tacamuri), un dormitor (pat matrimonial, 160 cm) si
baie proprie (cu dus).
• Toate bungalow-urile beneficiaza de aer conditionat, Wi-Fi, TV cu cablu, uscator de par si produse de baie.
•
•
•
•

• Servicii incluse
Parcare privata.
Menaj zilnic insotit de schimb de prosoape (o data la 2 zile) si schimb de lenjerii (o data la 3 zile).
Acces la plaja din incinta proprietatii vecine, CasaDeMare, unde beneficiati de piscina, sezlonguri si umbrele.
Acces atat la locul de joaca din cadrul complexului, cat si la cel de pe plaja Copahavana Beach & Radio.

• Facilitati
• Copiii se pot caza gratuit in spatiile de dormit deja existente sau se poate opta pentru adaugarea unui patut de
bebe, tip tarc (in orice tip de camera, 49 LEI/noapte).
• Accesul in zona de prosoape pe plaja Copahavana Beach & Radio este gratuit. Costul unui pachet de
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2 sezlonguri, umbrela si masuta este de 70 LEI/zi pentru plata in avans a pachetului.
• Posibilitati de masa
Restaurantul Casa De Mare (CasaDeMare, Olimp)
Restaurantul Anika By The Sea (HaciendaDeMare, Olimp)
Restaurantul Taverna Olimp (Copahavana Beach, Olimp)
Restaurantul Carnitas(23 August)
Restaurantul Peste & Scoici (23 August) - meniu a la carte.
Restaurantul La Stavros (CasaStavros, 2 Mai)
• Politici
• Nu este permis accesul animalelor de companie.
• Fumatul este permis exclusiv in zonele special amenajate.
• Ora de check-in este 16:00, iar cea de check-out este 11:00.
•
•
•
•
•
•
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Olimp
CasaDeMare
• Tarife
CAZARE 2021
pachet cu demipensiune
30 aprilie - 30 mai
30 mai - 27 iunie
27 iunie - 16 iulie
16 iulie - 15 august
15 august - 19 septembrie

Dubla la mare
D-V

V-D
Party W/e

D-V

V-D
Party W/e

-

825

-

776

Tripla family
cottage
D-V
V-D
Party
W/e
1067

73

825

679

776

970

1067

825

922

728

873

1067

1164

873

970

776

922

1116

1213

825

922

728

873

1067

1164

0

Dubla la curte

• Toate tarifele sunt exprimate in lei/camera/noapte si includ TVA 5%.
• Plata se efectueaza integral in avans prin transfer bancar in maximum 5 zile de la emiterea facturii proforme.
• Tarifele includ demipensiune (mic dejun + pranz). Preturile camerelor duble includ demipensiune pentru 2 adulti, iar
cele pentru camerele triple includ demipensiune pentru 3 adulti.

• Copiii sub 6 ani beneficiaza de pachet de masa gratuit.
• Pachetele de masa se pot suplimenta cu demipensiune pentru copil intre 6 si 12 ani (121 lei/zi) sau pentru pentru adult
(170 lei/zi).

• Toate rezervarile sunt nerambursabile. Asigurarea de anulare este singura modalitate prin care se poate recupera
avansul achitat. Aceasta reprezinta 20% din totalul rezervarii si nu se returneaza.

• Reduceri
• DOAR IN OCTOMBRIE : -10% (EARLY BOOKING). - 5% (MIN. 2 CAMERE). - 5% (MIN. 14 nopti).
• Grup minimum 4 camere - 10%
• Unde suntem?
• In nordul statiunii Olimp, pe plaja Copahavana, accesul facandu-se pe un drum forestier (1.2 km).
• Ne gasesti cel mai usor folosind aplicatia Waze cu destinatia CasaDeMare.
• Ce oferim?
• Un complex pe malul marii care pune la dispozitie 3 tipuri de camere:
- 3 camere duble cu vedere la mare (pat matrimonial 160 cm) - 15 mp, fara terasa/balcon
- 12 camere duble cu vedere la curtea interioara (pat matrimonial 160 cm) - 17 mp, cele de la parter
beneficiaza de terasa deschisa spre curtea curtea interioara, iar cele de la etaj de balcon

- 9 camere triple tip cabana family cottage(pat matrimonial 160 cm + canapea extensibila 160 cm) - 24 mp,
beneficiaza de terasa proprie.

• Toate camerele au baie proprie (cu dus) si beneficiaza de Wi-Fi, TV cu cablu, aer conditionat, minifrigider, uscator de
par si produse de baie.

• Servicii incluse
• Parcare privata.
• Menaj zilnic insotit de schimb de prosoape (o data la 2 zile) si schimb de lenjerii (o data la 3 zile).
• Acces la plaja din incinta proprietatii unde beneficiati de piscina, sezlonguri si umbrele.
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• Acces la locul de joaca din cadrul complexului cat si la cel de pe plaja Copahavana Beach & Radio.
• Facilitati
• Copiii se pot caza gratuit in spatiile de dormit deja existente in tipul de camera rezervat sau se poate opta pentru
adaugarea unui pat suplimentar, pliant (doar in camerele duble cu vedere la curtea interioara, 49 lei/noapte) sau a
unui patut de bebe, tip tarc (in orice tip de camera, 49 lei/noapte).

• Accesul in zona de prosoape pe plaja Copahavana Beach & Radio este gratuit. Costul unui pachet de 2 sezlonguri,
umbrela si masuta este de 70 lei/zi pentru plata in avans a pachetului.

• Posibilitati de masa
• Restaurantul Casa De Mare (CasaDeMare, Olimp)
• Restaurantul Anika By The Sea (HaciendaDeMare, Olimp)
• Restaurantul Taverna Olimp (Copahavana Beach, Olimp)
• Restaurantul Carnitas(23 August)
• Restaurantul Peste & Scoici (23 August) - meniu a la carte.
• Restaurantul La Stavros (CasaStavros, 2 Mai)
• Politici
• Nu este permis accesul cu animale de companie.
• Fumatul este permis exclusiv in zonele special amenajate.
• Ora de check-in este 16:00, iar cea de check-out este 12:00.
•

Iași, B-dul Tutora nr 2, Sc.B, Parter, Iasi, Romania, 700160
Tel: 0756216216, 0758800500, 0752562562
Fix: 0040/232216216
E-mail: office@sinditour.ro
Web: www.sinditour.ro

Olimp
Glamping: Copahavana
CAZARE 2021
pachete cu demipensiune
1 mai - 30 mai
31 mai - 27 iunie
28 iunie - 16 iulie
17 iulie - 15 august
16 august - 15 septembrie
•
•
•
•
•
•

• Tarife
Cort VIP
D-J
-

V - S (Party W/e)

485
534
631
534

582
582
631
728
631

Toate tarifele sunt exprimate in lei/camera/noapte si includ TVA 5%.
Plata se efectueaza integral in avans prin transfer bancar in maximum 5 zile de la emiterea facturii proforme.
Tarifele includ demipensiune (mic dejun + pranz) pentru 2 adulti.
Copiii sub 6 ani beneficiaza de pachet de masa gratuit.
Pachetele de masa se pot suplimenta cu demipensiune pentru copil intre 6 si 12 ani (122 lei/zi) sau pentru pentru adult (170 lei /zi).
Toate rezervarile sunt nerambursabile. Asigurarea de anulare este singura modalitate prin care se poate recupera avansul achitat. Aceasta
reprezinta 20% din totalul rezervarii si nu se returneaza in cazul neutilizarii.

• Unde suntem?
• In nordul statiunii Olimp, pe plaja Copahavana, accesul facandu-se pe un drum forestier (1.2 km).
• In imediata vecinatate a celorlalte locatii ale noastre: CasaDeMare, HaciendaDeMare si CasaBlanca.
• Ne gasesti cel mai usor folosind aplicatia Waze cu destinatia Copahavana .
• Ce oferim?
• Un glamping pe plaja, ocrotit de umbra padurii, care pune la dispozitie 20 de corturi VIP ce dispun de pat matrimonial si de
canapea.

• Servicii incluse
•
•
•
•

Campare/cazare.
Parcare (nepazita).
Curent (prize 220V).
Acces 24/24 la bai si dusuri comune (apa calda non stop).

• Facilitati
• Accesul la plaja Copahavana Beach & Radio este gratuit in zona de prosoape. Costul unui pachet de 2 sezlonguri, umbrela si masuta este de
70 lei pentru plata in avans a pachetului.

• Posibilitati de masa
•
•
•
•
•
•

Restaurantul Casa De Mare (CasaDeMare, Olimp)
Restaurantul Anika By The Sea (HaciendaDeMare, Olimp)
Restaurantul Taverna Olimp (Copahavana Beach, Olimp)
Restaurantul Carnitas (23 August)
Restaurantul Peste & Scoici (23 August) - meniu a la carte.
Restaurantul La Stavros (CasaStavros, 2 Mai)

• Reduceri
• Grup minimum 4 corturi - 10%
• Early booking - 10%
• Politici
• Nu este permis accesul cu animale de companie.
• Fumatul este permis exclusiv in zonele specialamenajate.
• Check-in incepand cu ora 16:00 si check-out maxim ora 12:00.
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Olimp
Apartamente: HaciendaDeMare
• Tarife
CAZARE 2021
Apartament la mare
Apartament Duplex
Dubla la padure
pachet cu demipensiune
D-V
V-D
D-V
V-D
D-V
V-D
30 aprilie - 30 mai
1164
1067
922
30 mai - 27 iunie
1067
1164
970
1067
825
922
27 iunie - 16 iulie
1164
1261
1067
1164
922
1019
16 iulie - 15 august
1213
1310
1116
1213
970
1067
15 august - 19 septembrie
1164
1261
1067
1164
922
1019
• Toate tarifele sunt exprimate in lei/camera/noapte si includ TVA 5%.
• Plata se efectueaza integral in avans prin transfer bancar in maximum 5 zile de la emiterea facturii proforme.
• Tarifele includ demipensiune (mic dejun + pranz). Preturile camerelor duble includ demipensiune pentru 2 adulti, iar
cele pentru apartamente includ demipensiune pentru 3 adulti.

• Copiii sub 6 ani beneficiaza de pachet de masa gratuit.
• Pachetele de masa se pot suplimenta cu demipensiune pentru copil intre 6 si 12 ani (25 euro/zi) sau pentru pentruadult
(35 euro/zi).

• Toate rezervarile sunt nerambursabile. Asigurarea de anulare este singura modalitate prin care se poate recupera
avansul achitat. Aceasta reprezinta 20% din totalul rezervarii si nu se returneaza.

• Unde suntem?
• In nordul statiunii Olimp, pe plaja Copahavana, accesul facandu-se pe un drum forestier (1.2 km).
• Ne gasesti cel mai usor folosind aplicatia Waze cu destinatia HaciendaDeMare.
• Ce oferim?
• Un complex pe malul marii care pune la dispozitie 3 tipuri de camere:
- 4 apartamente cu vedere la mare (o camera cu pat matrimonal, 160 cm si 1 camera cu canapea
extensibila, 160 cm) - 38 mp, beneficiaza de balcon.

- 5 apartamente duplex cu vedere laterala (parter cu canapea extensibila, 160 cm, scara interioara si etaj cu pat
matrimonial, 160 cm) - 36 mp.

- 9 camere duble cu vedere la padure (pat matrimonial 160 cm) - 22 mp, fara balcon/terasa.
• Toate camerele au baie proprie (cu dus) si beneficiaza de Wi-Fi, TV cu cablu, aer conditionat, minifrigider, uscator de
par si produse de baie.

•
•
•
•

• Servicii incluse
Parcare privata.
Menaj zilnic insotit de schimb de prosoape (o data la 2 zile) si schimb de lenjerii (o data la 3 zile).
Acces gratuit la plaja din incinta proprietatii vecine, CasaDeMare, unde beneficiati de piscina, sezlonguri si umbrele.
Acces gratuit la locul de joaca amplasat pe plaja Copahavana Beach & Radio.

• Facilitati
• Copiii se pot caza gratuit in spatiile de dormit deja existente in tipul de camera rezervat sau se poate opta pentru

adaugarea unui pat suplimentar, pliant (doar in camerele duble cu vedere la padure, 49 lei/noapte) sau a unui patut de
bebe, tip tarc (in orice tip de camera, 49 lei/noapte).
• Accesul in zona de prosoape pe plaja Copahavana Beach & Radio este gratuit. Costul unui pachet de 2 sezlonguri,
umbrela si masuta este de 70 lei/zi pentru plata in avans a pachetului.
• Reduceri
• DOAR IN OCTOMBRIE : -10% (EARLY BOOKING). - 5% (MIN. 2 CAMERE). - 5% (MIN. 14 nopti).

•
•
•
•
•
•

• Posibilitati de masa
Restaurantul Casa De Mare (CasaDeMare, Olimp)
Restaurantul Anika By The Sea (HaciendaDeMare, Olimp)
Restaurantul Taverna Olimp (Copahavana Beach, Olimp)
Restaurantul Carnitas(23 August)
Restaurantul Peste & Scoici (23 August) - meniu a la carte.
Restaurantul La Stavros (CasaStavros, 2 Mai)
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• Grup minimum 4 camere - 10%
• Politici
• Nu este permis accesul cu animale de companie.
• Fumatul este permis exclusiv in zonele special amenajate.
• Ora de check-in este 16:00, iar cea de check-out este 12:00.
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Olimp
Complex Lacul Racilor 3*
Tarife cazare + mic dejun
Lei/camera/noapte
PERIOADA

CAMERA
DUBLA
VILE

CAMERA
SINGLE
VILE

CAMERA

CAMERA

DUBLA
HOTEL

SINGLE
HOTEL

APARTAMENT
VILE

APARTAMENT
HOTEL

30.04-06.05
07.05-10.06
11.06-24.06
25.06-08.07
09.07-15.08
16.08-29.08

187
209
231
242
275
242

154
176
198
209
242
209

220
242
264
292
330
292

187
209
231
259
297
259

281
341
352
396
418
396

418
451
512
567
633
567

30.08-12.09

198

165

231

198

297

440

NOTA: Tarifele in LEI/camera/noapte si includ TVA, cazare cu mic dejun pentru doua persoane in
camera dubla, o persoana in camera single si pentru (maxim) patru persoane in apartamente, parcare, loc de
joaca pentru copii, internet WiFi. Taxa Locala nu este inclusa in tarifele de mai sus, se achita la Receptie si
reprezinta 1% din tariful sejurului
Contravaloarea micului dejun (inclus in pretul de cazare): 30 lei/pax





Facilitati:
copiii de la 0 la 2 ani beneficiaza de reducere 100% la cazare si masa
copiii de la 2 la 12 ani (inclusiv) insotiti de doi adulti, vor achita doar 15 lei/zi/copil, (adica 50% din
micul dejun), cazarea acestora fiind gratuita, daca nu se solicita pat suplimentar. In cazul in care copiii
sunt insotiti de un singur adult, se va achita tariful unei camere single, la care se va adauga suplimentul
de mic dejun, respectiv 15 lei/zi/copil. La cerere, in functie de disponibilitate, se poate asigura un pat
suplimentar in camera dubla, la un tarif de 66 lei/zi
al treilea adult in camera dubla (se asigura pat suplimentar) va achita un tarif de 99 lei/zi/persoana,
micul dejun inclus

T

Complexul Turistic Lacul Racilor se află într-o zonă liniștită, la malul lacului Tatlageac, la 1 km de stațiunea Olimp de la
malul Marii Negre.
Proprietatea pune la dispoziție camere cu aer condiționat și balcon în clădirea principală și mai multe vile aflate la malul
Lacului Racilor. Oaspeții beneficiază de WiFi gratuit.
Restaurantul are terasă de vară cu vedere la lac și servește o gamă largă de mâncăruri, inclusiv din pește. Acesta oferă
meniu de vinuri extins.
Complexul Turistic Lacul Racilor pune la dispoziție loc de joacă pentru copii și parcare securizată gratuită.
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Stațiunea: Olimp
Hotel Majestic 3*
TARIFE exprimate în LEI/noapte/cameră*
includ cazare + MIC DEJUN pentru 2 adulţi și un copil < 10 ani
Camera dubla

28.05 - 17.06
18.06 - 01.07 02.07 - 08.07 09.07 - 22.07
05.09 - 13.09
22.08 - 04.09 17.08 - 21.08
minim 3 nopti
209
242
286
330
minim 5 nopti
187
220
264
308
minim 7 nopti
165
198
242
286
*Tarifele sunt exprimate in LEI/noapte/camera, TVA 5%
Camera single
minim 3 nopti
176
220
264
308
minim 5 nopti
154
198
242
286
minim 7 nopti
132
176
220
264
Tarifele include cazare + mic dejun pentru 2 adulti + 1 copil < 10 ani
Apartament
minim 3 nopti
330
418
462
506
minim 5 nopti
308
396
440
484
minim 7 nopti
286
374
418
462
Pat
suplimentar

28

33

44

55

23.07 - 16.08
352
330
308

330
308
286

528
506
484
66

***INSCRIERI TIMPURII 2021*** (28.05 - 13.09.2021)
20% discount - pentru rezervarile efectuate pana la 31.12.2020
15% discount - pentru rezervarile efectuate pana la 28.02.2021
10% discount - pentru rezervarile efectuate pana la 31.03.2021
**Reducerea acordată prin programul ÎNSCRIERI TIMPURII nu se cumulează cu alte reduceri
şi nu se aplică în cazul apartamentelor si camerelor single si se acorda la sejururi de minim 5
Suplimentul DEMIPENSIUNE este obligatoriu in perioada 02.07 – 28.08.2020, se adauga 60 lei/zi/adult la
tarifele cu MD Suplimentul all inclusive cuprinde: mic-dejun, pranz, cina, bauturi incluse intre orele 11:00
– 21:00
Suplimentul demipensiune contine: mic-dejun, pranz/cina ( bauturi pe durta meselor)
Valoarea mic-dejunului este de 30 lei/persoana
SUPLIMENTE MASĂ
AL DOILEA COPIL ( 0 - 10 ani neîmpliniţi)
ORICE COPIL (10-14 ani neîmpliniţi) 50%

COPIII PESTE 14 ani (adult) - 100%
ADULT

MIC DEJUN

DEMIPENSIUNE

0
15 lei/zi/copil
30 lei/zi/adult
30 lei/zi/adult

Check-in începând de la 17:00
Check-out până la 12:00

0
45 lei/zi/copil
90 lei/zi/adult
90 lei/zi/adult

ALL
INCLUSIVE
0
75 lei/zi/copil
150 lei/zi/adult
150 lei/zi/adult
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Facilitati copii 2021
Infantul (0 – 2 ani neîmpliniți) are gratuitate la cazare si serviciile de masă, şi nu este considerat primul copil.
Primeşte pătuț de bebeluş gratuit în limita disponibilului şi NUMAI la cerere;
Camere duble
2 adulti + 1 copil ( 0 – 10 ani ), copilul are gratuitate la cazare si mese daca doarme in acelasi pat cu adulti
2 adulti + 2 copii ( 0 – 10 ani ), copii au gratuitate la mese dar se adauga pat suplimentar pentru al doilea copil
2 adulti + 1 copil (10 – 14 ani), copilul plateste pat suplimentar si 50% din valoarea meselor
*Copii peste 14 ani sunt considerati adulti si achita obligatoriu pat suplimentar si toate mesele
Camera single
Un adult si un copil ( 0 -10 ani ), copilul are gratuitate la cazare si mese
Un adult si un copil (10 – 14 ani), copilul are gratuitate la cazare dar achita 50% din valoarea unei mese
Apartamente
2 adulti + 2 copii (0 -10 ani), copii au gratuitate la cazare si la mese
2 adulti + 2 copii (0 – 10 ani si 10 – 14 ani), copii au gratuitate la cazare, se achita 50% din valoarea unei mese
pentru copilul de 10 – 14 ani
2 adulti + 2 copii (10 – 14 ani), copii au gratuitate la cazare, se achita 50% din valoare unei mese pentru ambi
copii
3 adulti, se achita 100% din valoarea meselor
Facilităţi camere:
Aer condiţionat, televizor (canale naţionale şi internaţionale) în toate camerele, pardoseală cu gresie, răcitoare tip
minibar, baie dotată cu cadita de duş , cadă în apartamente, prosoape, cosmetice personalizate la baie, sistem
acces pe bază de cartelă magnetica sau cheie.
Suplimente masă Hotel Majestic OLIMP:
DEMIPENSIUNE/ ALL INCLUSIVE:
Mic dejun buffet suedez ( 07.30 - 10.00 ), (micul dejun este diversificat ) include: diverse preparate si bauturi:
apă, suc,
ceai,lapte si cafea
Pranz buffet suedez ( 12:00 – 15:00 ) cu bauturi alcoolice si nonalcoolice incluse Cina buffet suedez ( 18:30 –
21:00 ) cu bauturi alcoolice si nonalcoolice incluse Gustarile vor fi servite de doua ori pe zi respectiv cu o ora
inainte de pranz si cina
La suplimentul DP cu pranz bauturile vor fi incluse intre orele 11:00 – 15:00 iar pentru DP cu cina bauturile vor
fi incluse intre orele 17:00 – 21:00
La suplimentul all inclusive bauturile sunt incluse in intervalul 11:00 – 21:00
Servicii incluse:
Program de seară - muzică live pentru adulţi;
Acces gratuit la cele 2 locuri de joacă situate atât în interiorul hotelului, cât şi în exterior; Acces gratuit la
piscinele complexului cu şezlong gratuit în limita disponibilului.
Piscina pentru copii este încălzită pe întreg sezonul estival;
Umbrele / Hamac / Balansoar, gratuite la piscină în limita disponibilului; Acces gratuit internet WI-FI în
complex doar in loby –bar si receptie ; Parcare auto gratuită în limita locurilor disponibile;
Păstrarea obiectelor de valoare / Depozitarea şi păstrarea bagajelor / Pătuţ bebeluş la cerere; Comandă taxi;
Jocuri divertisment (şah, table, rummy, cărţi de joc, tenis de masă);
Stand de presă naţională şi internaţională la recepţie, infomaţii turistice, cultural-sportive, adrese;
Convorbiri interne şi internaţionale; Servicii poştale, servicii fax; Sală de conferinţa
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Oferte sezon 2021
Oferta seniori 55+ ( camera dubla 2 adulti si un copil sub 10 ani )
- cazare cu all inclusive intervalul 28.05 – 17.06.2021 si 05.09 – 13.09.2021 la

 tarif 154 lei/cameră/noapte pentru minim 5 nopti
*Oferta de mai sus nu se cumuleaza cu inscrieri timpurii sau cu alte reduceri si nu se
aplica in cazul apartamentelor si camerelor single.
Facilități:
-Restaurant, lobby bar, terasa
-Piscină cu sezlonguri pentru adulți și copii
-Loc dejoacă în aer liber
-Internet wireless in spatiile publice(loby-bar si receptie)
-Aer condiționat
-Parcare gratuită în limita locurilor disponibile
-Rampa acces persoane cu dizabilitati
-Sala de fitness, sauna, jacuzzi
Prezentare camere:
Camera dublă (18 mp)
Intr-o camera dubla pot fi cazati maxim 2 adulti si 1 copil 10 -14 sau 2 adulti + 1 copil 10 -14 si un
copil 0 – 10 ani cu conditia adaugarii unui pat suplimentar in ambele cazuri.
În funcţie de disponibilitatea hotelului, se va aloca o cameră cu pat matrimonial sau cu două paturi
(twin).
Camera single (18 mp)
Intr- o camera single se pot caza maxim 1 adult + 1 copil de 0 – 10 ani sau adult de 10 – 14 ani
În funcţie de disponibilitatea hotelului, se va aloca o cameră cu pat matrimonial sau cu două paturi
(twin).
Diferența dintre camera single și cea dublă este doar de masă, camera fiind aceeași.
Apartament (36 mp)
Intr-un apartament se pot caza maxim 2 adulti + 2 copii 0 – 14 ani sau 3 adulti si un copil 0 – 14 ani.
Este compus din două camere, un dormitor cu pat matrimonial şi un living spaţios cu canapea
extensibilă în care pot dormi 2 copii mai mici de 14 ani sau 1 adult si un copil . Apartamentul dispune
de frigider.Toate apartamentele sunt situate cate unul pe fiecare etaj si cele de la etajul 3 in sus au
vedere partial spre mare.
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Olimp
Phoenicia Blue View 4*
CAZARE + ALL INCLUSIVE LIGHT
TARIFE STANDARD in LEI/CAMERA/2 adulti/noapte
CAMERA DUBLA STANDARD

28.04-15.06
11.09-20.09

16.06-04.07
26.08-10.09

05.07-25.08

1-4 NOPTI

582
485
437

825
728
679

1213
1116
1067

5-7 NOPTI
8 NOPTI +

TARIFE STANDARD in LEI/CAMERA/2 adulti/noapte
CAMERA DUBLA
SUPERIOARA

28.04-15.06
11.09-20.09

16.06-04.07
26.08-10.09

05.07-25.08

1-4 NOPTI

631
534
485

873
776
728

1261
1164
1116

5-7 NOPTI
8 NOPTI +

TARIFE STANDARD in LEI/CAMERA/2 adulti/noapte
CAMERA FAMILY POOL
VIEW

28.04-15.06
11.09-20.09

16.06-04.07
26.08-10.09

05.07-25.08

1-4 NOPTI

679
582
534

922
825
776

1310
1213
1164

5-7 NOPTI
8 NOPTI +

TARIFE STANDARD in LEI/CAMERA/2 adulti/noapte
CAMERA FAMILY SEA VIEW

28.04-15.06
11.09-20.09

16.06-04.07
26.08-10.09

05.07-25.08

1-4 NOPTI

728
631
582

970
873
825

1358
1261
1213

5-7 NOPTI
8 NOPTI +

APARTAMENT LIVING SI
DORMITOR
1-4 NOPTI
5-7 NOPTI
8 NOPTI +

TARIFE STANDARD in LEI/CAMERA/2 adulti/noapte
28.04-15.06
11.09-20.09

16.06-04.07
26.08-10.09

05.07-25.08

970
873
825

1213
1116
1067

1601
1504
1455

TARIFE STANDARD in LEI/CAMERA/2 adulti/noapte
APARTAMENT CU DOUA
DORMITOARE

28.04-15.06
11.09-20.09

16.06-04.07
26.08-10.09

05.07-25.08

1-4 NOPTI

1067

1310

1698

5-7 NOPTI

970
922

1213
1164

1601
1552

8 NOPTI +
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SUPLIMENTE CAZARE/
SERVICII DE MASA

28.04-20.09.2021
COPIL

ADULT

49
24
49
49

97
44
73
73

CAZARE
MIC DEJUN
SUPL. DEJUN
SUPL. CINA
Camerele se vor valorifica cu servicii de masa all inclusive light*

Pentru cazare in regim single se va calcula la 80% din pachetul de cazare pentru 2 adulti/camera/noapte
*CAZARE + ALL INCLUSIVE LIGHT: include micul dejun, masa de pranz si cina – cina se va servi in ziua sosirii.
La mesele principale sunt incluse bauturile racoritoare, bauturile alcoolice ( bere draft, vin alb/rosu draft, vodka, whiskey
si aperitiv).
Nu sunt incliuse bauturile la beach-bar si pool-bar.
❖ FACILITATI SPATII DE CAZARE
Instalatie individuala de climatizare, Televizor LCD, cablu TV, internet WI-FI, seif in camera, telefon, minibar, cana
electrica, cani, pahare, lingurite, uscator de par, prosoape, cosmetice hoteliere, baie cu dus, pat bebe la cerere,
housekeeping zilnic, la cerere, masa de calcat si fier de calcat, la cerere.
❖ SERVICII INCLUSE
Parcare proprie, Internet WI-FI , Business Corner, Presa ( in receptie ), Prosoape de plaja ( oferite la cazare, pe baza de
tichet ), Sezlonguri si umbrele la plaja si piscine, locuri de joaca copii, animatie, program artistic.
❖ SERVICII CONTRA-COST
Minibar in camera, Apeluri nationale/internationale, Transfer la/de la gara/aeroport Constanta/Bucuresti, Baruri (piscine si
terase).
❖ CONDITII COPII
Copiii 0-1,99 ani- beneficiaza de gratuitate.
Copiii 0-1.99 ani primesc patut pentru copii gratuit, in limita disponibilitatii si doar la cerere.
Primul copil intre 2 - 6,99 ani, insotit de doi adulti platitori, beneficiaza de gratuitate.
Al doilea copil 2 - 11.99 ani, insotit de doi adulti platitori - se aplica tariful conform ofertei.
Orice persoana peste 12 ani este considerata adult si tarifata conform ofertei.
Parintii sunt obligati sa certifice varsta copiilor, prezentand un document de identitate la momentul cazarii.
❖ EXTRAS DIN REGULAMENTUL INTERN PHOENICIA BLUE VIEW
Ziua hoteliera incepe la ora 16.00 (ora de la care camera poate fi ocupata/check-in). Ziua hoteliera se termina la ora
12.00 (ora pana la care trebuie eliberata camera/check-out). Solicitarile de Early Check-In si Late Check-Out se onoreaza
in limita disponibilitatii, contra unei taxe de 75 euro.
Servirea meselor in restaurantul hotelului se face in regim bufet suedez, in intervalul 07:30-10:00 – mic dejun,
13:00-15:00 – pranz, 19:00-21:00 – cina.
Accesul la serviciile hotelului este permis doar oaspetilor cazati, in baza bratarii primite la check-in.
Este interzisa iesirea cu alimente sau bauturi din incinta restaurantului, chiar daca scopul este pastrarea acestora in
camera.
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Umbrelele și sezlongurile sunt in limita locurilor disponibile iar alocarea acestora se face in ordinea sosirii la
piscina/plaja.
Prosoapele pentru plaja/piscine se ridica in schimbul cupoanelor primite la receptie, in momentul cazarii. La
eliberarea camerei, se returneaza la receptie cupoanele pentru prosoape. Nereturnarea cupoanelor reprezinta paguba si se
taxeaza ca atare ( 100 lei / cupon ).
Cazarea se va face pe baza unui act de identitate (inclusiv pentru copii) si a completarii fisei de turist la
receptie.
Alocarea camerelor se face in functie de disponibilitatea hotelului din ziua check-in-ului. Din acest motiv nu
putem garanta un anumit etaj, camere alaturate sau situate intr-un anumit sector al hotelului. Solicitarile de acest gen sunt
considerate preferinte ale turistilor pe care incercam sa le satisfacem in limita disponibilitatilor, fiind exclusa insa
garantarea.
Hotelul nu isi asuma responsabilitatea pentru eventualele pagube produse autovehiculelor sau a bunurilor aflate in
interiorul acestora pe perioada stationarii in parcare. Hotelul nu isi asuma raspunderea nici pentru obiectele uitate, pierdute sau
presupus furate in incinta hotelului, insa ofera suport turistilor in vederea solutionarii situatiei.
Parcarea autovehiculelor clientilor este gratuita, posibila in limita locurilor disponibile. Hotelul nu rezerva locuri de parcare
si nici nu percepe taxa.
➢ Este obligatorie purtarea bratarilor primite la check-in pentru a beneficia de serviciile comandate.
➢ Vor beneficia de serviciile oferite doar persoanele declarate.
➢ Hotelul nu accepta cazarea cu animale de companie.
➢ Hotelul isi rezerva dreptul de a refuza cazarea persoanelor in stare de ebrietate, nepoliticoase sau turbulente,
care prin atitudinea lor aduc prejudicii imaginii hotelului sau deranjeaza alti oaspeti.

Phoenicia Blue View Resort
A fost odată ca niciodată și… va mai fi! Celebrul complex hotelier Amfiteatru-Belvedere-Panoramic, supranumit și perla
litoralului românesc, a revenit la viața! Cu o nouă înfățișare, însă ținând cont de valorile sale istorice și cu un nou nume,
care să simbolizeze un tribut adus Mării Negre, Phoenicia Blue View Resort își redeschide porțile.
Amplasat în stațiunea Olimp, cu o suprafață de aproximativ 47.000 mp și un număr total de peste 1500 locuri de cazare,
complexul de 4 stele pune, anul acesta, la dispoziția oaspeților o plajă privată, 4 piscine, 2 restaurante, 2 baruri și o
cafenea, dar și numeroase alte facilități. Este un loc care impresionează prin grandoarea sa dar și prin designul deosebit,
care te duce cu gândul la stilul romantic francez.
Hotelurile dețin restaurante proprii, cu zona de bufet, zonă de show cooking, terasă și bar. Vă propunem spațiul perfect
pentru a vă deconecta, la piscinele pentru adulți, cu pool bar, la saună sau în locurile special amenajate pentru relaxare,
unde veți găsi șezlonguri sau leagăne.
Phoenicia Blue View Resort oferă în egală măsură și copiilor o vacanța de vis! Aceștia au la dispoziție piscină cu tobogan,
locuri de joacă și spații de relaxare. Plictiseala este alungată prin diverse programe artistice, destinate exclusiv celor mici,
ateliere de creație și activități specifice. Toate, menite să le ofere amintirea unei vacanțe perfecte, aici, acasă.
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Hotelul Belvedere dispune de 219 de camere și apartamente, însumând în total 455 de locuri de cazare. În funcție de
nevoile dumneavoastră, puteți alege camere matrimoniale standard și superioare, camere pentru familii sau apartamente cu
vedere la mare, ce au terase proprii sau terasa comună cu șezlonguri.
Hotelul Panoramic pune la dispoziția oaspeților săi 214 camere, însemnând un total de 439 de locuri de cazare. Vă
oferim posibilitatea să alegeți camere matrimoniale standard și superioare sau camere pentru familii. Camerele au balcon
propriu sau terasă comună cu șezlonguri, cu vedere la mare sau către piscine.
Hotelul Amfiteatru, ce dispune de 336 camere si apartamente precum și alte facilitați, își va deschide porțile sezonul
următor.

Cele mai populare facilitati
Wi-Fi disponibil în toate zonele
Plajă Privată

Servicii Parcare
Parcare
Receptia 24 /24
Wi-Fi disponibil în toate zonele

Activități & Divertisment
Activități Phoenicia Blue View Resort
Zona Fitness exterioara
Loc de joaca exterior
Club pentru copii Happy Hours
Business Corner

Plajă & Piscine
Piscina Charm Belvedere
Piscina Joy Belvedere
Piscina Turquoise Panoramic
Piscina Azur Panoramic
Plajă Privată

Restaurante & Baruri
Restaurant Panoramic
Restaurant Belvedere
Baruri

Early Booking 50% Discount!
Travel to Phoenicia Blue View
Discount 50%
Oferta Early Booking pentru sejururi incepand cu 28.04.2021
-50% Oferta speciala pentru orice tip de sejur
Termeni și Condiții
Condiții generale:
✔Discount-ul se aplica la tariful de cazare (tarifele standard includ cazare + masă).
✔Oferta este valabila incepand din 26.10.2020, in limita pachetelor disponibile.
✔Oferta nu se cumuleaza cu alte promotii active , sau discount-uri suplimentare.
✔Pentru cazare in regim single se va calcula 80% din pachetul pentru 2 adulti.
✔Oferta este valabila pentru sejururile de minim 3 nopti, cu pachet Demipensiune si All inclusive light*.
✔Oferta este valabila in limita pachetelor disponibile.
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1. Early Booking -50% la servicii de cazare, plata in 3 rate:
✔40% din valoarea sejurului in 48 ore de la confirmarea rezervarii;
✔30% pana pe 31.01.2021;
✔30% cu pana la 30 de zile inainte de check-in;
In caz de anulare, valoarea sejurului este nerambursabila conform transelor de plata!
2. Oferta speciala -60% la servicii de cazare (tarifele standard includ cazare + masă), plata integrala si
nerambursabil:
✔Plata integrala in 48 ore de la confirmarea rezervarii;
In caz de anulare, valoarea totala a sejurului este nerambursabila.
3. Early Booking -50% la servicii de cazare (tarifele standard includ cazare + masă), plata integrala si
politica de anulare flexibila:
✔Plata integrala in 48 ore de la confirmarea rezervarii;
In caz de anulare cu pana la 21 de zile inainte de check-in, valoarea sejurului este rambursabila cu penalizare
de 10% din valoarea intregului sejur rezervat.
Anularea cu mai putin de 21 pana la checkin se penalizeaza cu 100%.

Iași, B-dul Tutora nr 2, Sc.B, Parter Romania, 700160
Tel: 0756216216, 0758800500, 0752562562
Fix: 0040/232216216
E-mail :office@sinditour.ro
Web: www.sinditour.ro

STAŢIUNEA: SATURN
Hotel : Balada 3*
TARIF/PERS/SEJUR 6 NOPŢI

SERIILE

19.06. -25.06.
25.06. -01.07.
01.07. - 07.07.
07.07. - 13.07.
13.07. - 19.07.
19.07. - 25.07.
25.07. - 31.07.
31.07. - 06.08.
06.08. - 12.08.
12.08. - 18.08.
18.08. - 24.08.
24.08. - 30.08.
30.08. -05.09.
05.09. -11.09.

Prețul include:
CAZARE 6 nopți +
Mic dejun bufet suedez 40 lei/pers

Prețul include:
CAZARE 6 nopți + Demipensiune
(Mic dejun bufet suedez 40 lei/pers + prânz/cină
50 lei/persoană

Prețul include:
CAZARE 6 nopți + Pensiune completă
(Mic dejun bufet suedez 40 lei/pers + prânz 50 lei/persoană +
cină 50 lei/persoană

730 lei/pers.
850 lei/pers.

1030 lei/pers.
1150 lei/pers.

1330 lei/pers.
1450 lei/pers.

1105 lei/pers.

1405 lei/pers.

1705 lei/pers.

730 lei/pers.

1030 lei/pers.

1330 lei/pers.

Hotel BALADA, clasificat 3* este situat în partea nordică a staţiunii la cca 20 m de plajă, dispune de dotări de calitate. Majoritatea camerelor beneficiază de
vedere la mare. Camerele duble cu paturi twin sau pat matrimonial sunt dotate cu grup sanitar propriu , uscător de păr, TV cablu, minibar, telefon, balcon,
geam termopan, aer condiţionat. Dispune de: Restaurant, terasă, bar de zi, Sală fitness, parcare, seif la recepţie. Acces gratuit la Aqua Park Balada.
Nu se acceptă animale de companie.
TRATAMENT (suplimentar) cu trimitere de la medicul de familie
TRATAMENT (suplimentar) cu trimitere de la medicul de familie
până la 16.07, după 29.08:
16.07-29.08:
2 proceduri – 34 lei/zi/pers;
2 proceduri – 38 lei/zi/pers;
3 proceduri – 48 lei/zi/pers.
3 proceduri – 52 lei/zi/pers.
Facilităţi copii:
•
2 ADL + 1 sau 2 COPII(0-2,99 ani)- copilul beneficiază de gratuitate la cazare
•
2 ADL + 1 sau 2 COPII(3-6,99 ani)- copilul beneficiază de gratuitate la cazare (fără pat suplimentar) și achită 50% din serviciile de masă
achiziţionate de adult.
•
2 ADL + 1 sau 2 COPII(7-11,99 ani)- copilul achită 50% din valoarea pachetului achiziţionat de adult cu acordare de pat suplimentar.
•
2ADL + 1 sau 2 COPII(12-17,99 ani)- copilul achită 70% din tariful unui loc de cazare, cu acordare de pat suplimentar şi 100% din valoarea mesei
Nu se acceptă valorificarea de camere duble în regim de single în perioada 01.07-31.08.2021. În afara acestei perioade tariful va fi de 80% din
tariful de cazare al unei camere duble, plus masa pentru o persoană.
Cazarea se face la ora 18 a zilei de intrare şi se termină cel târziu la ora 12 a zilei înscrise pe bilet.
La recepţie se achită taxa de staţiune
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Hotel : Hora 3*
TARIF/PERS/SEJUR 6 NOPŢI

SERIILE

19.06. -25.06.
25.06. -01.07.
01.07. - 07.07.
07.07. - 13.07.
13.07. - 19.07.
19.07. - 25.07.
25.07. - 31.07.
31.07. - 06.08.
06.08. - 12.08.
12.08. - 18.08.
18.08. - 24.08.
24.08. - 30.08.
30.08. -05.09.
05.09. -11.09.

Prețul include:
CAZARE 6 nopți +
Mic dejun bufet suedez 40 lei/pers

Prețul include:
CAZARE 6 nopți + Demipensiune
(Mic dejun bufet suedez 40 lei/pers + prânz/cină
50 lei/persoană

Prețul include:
CAZARE 6 nopți + Pensiune completă
(Mic dejun bufet suedez 40 lei/pers + prânz 50 lei/persoană +
cină 50 lei/persoană

730 lei/pers.
850 lei/pers.

1030 lei/pers.
1150 lei/pers.

1330 lei/pers.
1450 lei/pers.

1105 lei/pers.

1405 lei/pers.

1705 lei/pers.

730 lei/pers.

1030 lei/pers.

1330 lei/pers.

Hotel HORA, clasificat 3* este situat în zona nordică a staţiunii Saturn, la cca 40 m de plajă. Camerele duble cu paturi twin sau pat matrimonial, sunt dotate
cu grup sanitar propriu, uscător de păr, TV cablu, minibar, telefon, balcon, geam termopan, aer condiţionat. Dispune de: Restaurant, terasă, bar de zi, Sală
fitness, parcare, seif la recepţie. Nu se acceptă animale de companie. În apropierea hotelului se află Aqua Park Balada ( acces gratuit).
Nu se acceptă animale de companie.
TRATAMENT (suplimentar) cu trimitere de la medicul de familie
TRATAMENT (suplimentar) cu trimitere de la medicul de familie
până la 16.07, după 29.08:
16.07-29.08:
2 proceduri – 34 lei/zi/pers;
2 proceduri – 38 lei/zi/pers;
3 proceduri – 48 lei/zi/pers.
3 proceduri – 52 lei/zi/pers.
Facilităţi copii:
•
2 ADL + 1 sau 2 COPII(0-2,99 ani)- copilul beneficiază de gratuitate la cazare
•
2 ADL + 1 sau 2 COPII(3-6,99 ani)- copilul beneficiază de gratuitate la cazare (fără pat suplimentar) și achită 50% din serviciile de masă
achiziţionate de adult.
•
2 ADL + 1 sau 2 COPII(7-11,99 ani)- copilul achită 50% din valoarea pachetului achiziţionat de adult cu acordare de pat suplimentar.
•
2ADL + 1 sau 2 COPII(12-17,99 ani)- copilul achită 70% din tariful unui loc de cazare, cu acordare de pat suplimentar şi 100% din valoarea mesei
Nu se acceptă valorificarea de camere duble în regim de single în perioada 01.07-31.08.2021. În afara acestei perioade tariful va fi de 80% din
tariful de cazare al unei camere duble, plus masa pentru o persoană.
Cazarea se face la ora 18 a zilei de intrare şi se termină cel târziu la ora 12 a zilei înscrise pe bilet.
La recepţie se achită taxa de staţiune
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Hotel : Sirena 3*
TARIF/PERS/SEJUR 6 NOPŢI

SERIILE

19.06. -25.06.
25.06. -01.07.
01.07. - 07.07.
07.07. - 13.07.
13.07. - 19.07.
19.07. - 25.07.
25.07. - 31.07.
31.07. - 06.08.
06.08. - 12.08.
12.08. - 18.08.
18.08. - 24.08.
24.08. - 30.08.
30.08. -05.09.
05.09. -11.09.

Prețul include:
CAZARE 6 nopți +
Mic dejun bufet suedez 40 lei/pers

Prețul include:
CAZARE 6 nopți + Demipensiune
(Mic dejun bufet suedez 40 lei/pers + prânz/cină
50 lei/persoană

Prețul include:
CAZARE 6 nopți + Pensiune completă
(Mic dejun bufet suedez 40 lei/pers + prânz 50 lei/persoană +
cină 50 lei/persoană

730 lei/pers.
850 lei/pers.

1030 lei/pers.
1150 lei/pers.

1330 lei/pers.
1450 lei/pers.

1105 lei/pers.

1405 lei/pers.

1705 lei/pers.

730 lei/pers.

1030 lei/pers.

1330 lei/pers.

Hotel SIRENA, clasificat 3* este situat în zona nordică a staţiunii, la cca 20 m de plaja fiind primul hotel dinspre Venus spre Saturn, având acces uşor la plaja
cea mai bună din Saturn. Camerele duble cu paturi twin sau pat matrimonial, sunt dotate cu grup sanitar propriu, uscător de păr, TV cablu, minibar, telefon,
balcon, geam termopan, sistem climatizare. Dispune de: Restaurant, terasă, bar de zi, Sală fitness, parcare, seif la recepţie. Nu se acceptă animale de
companie. În apropierea hotelului se află Aqua Park Balada ( acces gratuit). Nu se acceptă animale de companie.
TRATAMENT (suplimentar) cu trimitere de la medicul de familie
TRATAMENT (suplimentar) cu trimitere de la medicul de familie
până la 16.07, după 29.08:
16.07-29.08:
2 proceduri – 34 lei/zi/pers;
2 proceduri – 38 lei/zi/pers;
3 proceduri – 48 lei/zi/pers.
3 proceduri – 52 lei/zi/pers.
Facilităţi copii:
•
2 ADL + 1 sau 2 COPII(0-2,99 ani)- copilul beneficiază de gratuitate la cazare
•
2 ADL + 1 sau 2 COPII(3-6,99 ani)- copilul beneficiază de gratuitate la cazare (fără pat suplimentar) și achită 50% din serviciile de masă
achiziţionate de adult.
•
2 ADL + 1 sau 2 COPII(7-11,99 ani)- copilul achită 50% din valoarea pachetului achiziţionat de adult cu acordare de pat suplimentar.
•
2ADL + 1 sau 2 COPII(12-17,99 ani)- copilul achită 70% din tariful unui loc de cazare, cu acordare de pat suplimentar şi 100% din valoarea mesei
Nu se acceptă valorificarea de camere duble în regim de single în perioada 01.07-31.08.2021. În afara acestei perioade tariful va fi de 80% din
tariful de cazare al unei camere duble, plus masa pentru o persoană.
Cazarea se face la ora 18 a zilei de intrare şi se termină cel târziu la ora 12 a zilei înscrise pe bilet.
La recepţie se achită taxa de staţiune
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Hotel : Cerna 3*
TARIF/PERS/SEJUR 6 NOPŢI

SERIILE

19.06. -25.06.
25.06. -01.07.
01.07. - 07.07.
07.07. - 13.07.
13.07. - 19.07.
19.07. - 25.07.
25.07. - 31.07.
31.07. - 06.08.
06.08. - 12.08.
12.08. - 18.08.
18.08. - 24.08.
24.08. - 30.08.
30.08. -05.09.
05.09. -11.09.

Prețul include:
CAZARE 6 nopți +
Mic dejun bufet suedez 40 lei/pers

Prețul include:
CAZARE 6 nopți + Demipensiune
(Mic dejun bufet suedez 40 lei/pers + prânz/cină
50 lei/persoană

Prețul include:
CAZARE 6 nopți + Pensiune completă
(Mic dejun bufet suedez 40 lei/pers + prânz 50 lei/persoană +
cină 50 lei/persoană

730 lei/pers.
850 lei/pers.

1030 lei/pers.
1150 lei/pers.

1330 lei/pers.
1450 lei/pers.

1105 lei/pers.

1405 lei/pers.

1705 lei/pers.

730 lei/pers.

1030 lei/pers.

1330 lei/pers.

Hotel Cerna 3 stele este situat pe malul marii, la 20 de metri de plaja, in zona central-nordica a statiunii. Hotelul a fost renovat complet in anul 2004 si va
ofera cazare in camere prevazute cu aer conditionat, minibar si baie proprie. Deoarece hotelul este dispus paralel cu tarmul marii, jumatate din camere au
vedere la mare, iar cealalta jumatate au vedere la statiune. Turistii cazati in Hotel Cerna Saturn beneficiaza gratuit de acces la Aqua Park Balada, un parc
acvatic prevazut cu piscine pentru copii si adulti, sezlonguri, umbrele, terasa si bar. Nu se acceptă animale de companie.
Facilităţi copii:
•
2 ADL + 1 sau 2 COPII(0-2,99 ani)- copilul beneficiază de gratuitate la cazare
•
2 ADL + 1 sau 2 COPII(3-6,99 ani)- copilul beneficiază de gratuitate la cazare (fără pat suplimentar) și achită 50% din serviciile de masă
achiziţionate de adult.
•
2 ADL + 1 sau 2 COPII(7-11,99 ani)- copilul achită 50% din valoarea pachetului achiziţionat de adult cu acordare de pat suplimentar.
•
2ADL + 1 sau 2 COPII(12-17,99 ani)- copilul achită 70% din tariful unui loc de cazare, cu acordare de pat suplimentar şi 100% din valoarea mesei
Nu se acceptă valorificarea de camere duble în regim de single în perioada 01.07-31.08.2021. În afara acestei perioade tariful va fi de 80% din
tariful de cazare al unei camere duble, plus masa pentru o persoană.
Cazarea se face la ora 18 a zilei de intrare şi se termină cel târziu la ora 12 a zilei înscrise pe bilet.
La recepţie se achită taxa de staţiune
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Hotel : Siret 3*
TARIF/PERS/SEJUR 6 NOPŢI

SERIILE

19.06. -25.06.
25.06. -01.07.
01.07. - 07.07.
07.07. - 13.07.
13.07. - 19.07.
19.07. - 25.07.
25.07. - 31.07.
31.07. - 06.08.
06.08. - 12.08.
12.08. - 18.08.
18.08. - 24.08.
24.08. - 30.08.
30.08. -05.09.
05.09. -11.09.

Prețul include:
CAZARE 6 nopți +
Mic dejun bufet suedez 40 lei/pers

Prețul include:
CAZARE 6 nopți + Demipensiune
(Mic dejun bufet suedez 40 lei/pers + prânz/cină
50 lei/persoană

Prețul include:
CAZARE 6 nopți + Pensiune completă
(Mic dejun bufet suedez 40 lei/pers + prânz 50 lei/persoană +
cină 50 lei/persoană

730 lei/pers.
850 lei/pers.

1030 lei/pers.
1150 lei/pers.

1330 lei/pers.
1450 lei/pers.

1105 lei/pers.

1405 lei/pers.

1705 lei/pers.

730 lei/pers.

1030 lei/pers.

1330 lei/pers.

Hotel Siret 3 stele este situat in zona de nord a statiunii, la aproximativ 100 de metri de plaja. Hotel Siret Saturn a fost renovat recent si reclasificat la 3 stele.
Hotelul va pune la dispozitie camere cu mobilier nou, aer conditionat, minibar si baie proprie. Mesele pot fi servite in restaurantul hotelului, iar pentru
relaxare si petrecerea timpului liber turistii au la dispozitie un barul din incinta hotelului. In vecinatate hotelului Siret se afla Aqua Park Balada, un parc
acvatic cu piscine pentru adulti si copii, sezlonguri, umbrele, bar si terasa. Nu se acceptă animale de companie.
Facilităţi copii:
•
2 ADL + 1 sau 2 COPII(0-2,99 ani)- copilul beneficiază de gratuitate la cazare
•
2 ADL + 1 sau 2 COPII(3-6,99 ani)- copilul beneficiază de gratuitate la cazare (fără pat suplimentar) și achită 50% din serviciile de masă
achiziţionate de adult.
•
2 ADL + 1 sau 2 COPII(7-11,99 ani)- copilul achită 50% din valoarea pachetului achiziţionat de adult cu acordare de pat suplimentar.
•
2ADL + 1 sau 2 COPII(12-17,99 ani)- copilul achită 70% din tariful unui loc de cazare, cu acordare de pat suplimentar şi 100% din valoarea mesei
Nu se acceptă valorificarea de camere duble în regim de single în perioada 01.07-31.08.2021. În afara acestei perioade tariful va fi de 80% din
tariful de cazare al unei camere duble, plus masa pentru o persoană.
Cazarea se face la ora 18 a zilei de intrare şi se termină cel târziu la ora 12 a zilei înscrise pe bilet.
La recepţie se achită taxa de staţiune
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Saturn
Hotel Cupidon 3*

All Inclusive
PERIOADA
Lei/pers/noapte

Tarife in lei / zi /persoana – minim 4 nopți
Loc camera dubla Loc camera dubla
Loc camera dubla cu
all- inclusive
cu balcon allbalcon si vedere la
inclusive
gradina

Loc camera dubla
cu balcon si vedere
la mare

15.06.-20.06
21.06-27.06

234
248

234
264

248
278

259
297

28.06-04.07
05.07-11.07
12.07-18.07
19.07-22.08
23.08-31.08
01.09-05.09
06.09-12.09

267
289
319
349
313
253
234

278
313
338
365
327
278
234

297
332
354
379
346
286
248

322
352
384
406
368
316
259

Facilități copii:
• 2 adulți + 1 sau 2 copii între 0 – 3 ani neîmpliniți beneficiază de gratuitate la cazare și masă
• 2 adulți + 1 copil între 3 – 7 ani neîmpliniți achită 55 lei/noapte
• 2 adulți + 1 copil între 7 – 12 ani neîmpliniți achită 99 lei/noapte
• 2 adulți + 1 copil între 12 – 18 ani neîmpliniți achită 132 lei/noapte
• 2 adulți + 2 copii între 3 – 7 ani neîmpliniți achită 110 lei/noapte
• 2 adulți + 2 copii între 7 – 12 ani neîmpliniți achită 198 lei/noapte
• 2 adulți + 2 copii între 12 – 18 ani neîmpliniți achită 264 lei/noapte
• 2 adulți + 1 copil între 3 – 7 ani neîmpliniți și al doilea între 7 – 12 ani neîmpliniți achită 154 lei/noapte
• 2 adulți + 1 copil între 3 – 7 ani neîmpliniți și al doilea între 12 – 18 ani neîmpliniți achită 187 lei/noapte
• 2 adulți + 1 copil între 7 – 12 ani neîmpliniți și al doilea între 12– 18 ani neîmpliniți achită 231 lei/noapte
Cazarea copiilor se va face pe canapeaua din dotarea camerei.Nu sunt disponibile paturi suplimentare. Nu se poate caza al
treilea adult în cameră.
Serviciile vor fi oferite pentru numărul de adulți și copii declarați în rezervare. Persoanele nedeclarate vor fi încasate la
recepție conform tarifului afișat în ziua cazării. Turiștii sunt obligați să certifice vârsta copiilor printr-un act de identitate la
check-in.
Copii trebuie să poarte brățara pe care o primesc în momentul cazării pe toată durata sejurului. Brățara se predă la sfârșitul
șederii.
Durata sejurului minim este de 4 zile. Nu se ofera cazare in regim single.
Serviciile de masa impreuna cu accesul la piscina si plaja sunt disponibile incepand cu ora 13.00 in ziua sosirii. Turistii
beneficiaza de pranz si cina in ziua cazarii si de mic dejun in ziua plecarii. Cazarea se va face in functie de disponibilitatea
camerelor, in intervalul orar 14.00 – 18.00
Pachetul All-Inclusive include:
-Camera cu Tv, aer condiționat, minibar, baie privată cu duș, uscător de păr, seif, telefon, halat de baie
Camerele Duble sunt situate la parter, au suprafata de 17mp, includ pat matrimonial si canapea exetensibilă (dimensiune
190x130cm).
Capacitate maxima: 2 adulti si 2 copii (maxim 18ani neimpliniti). Nu sunt disponibile paturi suplimentare.
Camerele Duble cu balcon au suprafata de 19mp, sunt situate la etaj, dispun de balcon, includ pat matrimonial si canapea
fixa (dimensiune 150x70 cm).
Capacitate maxima: 2 adulti si 2 copii , primul copil maxim 14 ani neimpliniti, al doilea copil maxim 3 ani neimpliniti .
Nu sunt disponibile paturi suplimentare.
Camerele Duble cu balcon si vedere la gradina au suprafata de 19mp, sunt situate la etaj, au balcon cu vedere la gradina,
includ pat matrimonial si canapea fixa (dimensiune 150x70 cm). Capacitate maxima: 2 adulti si 2 copii , primul copil
maxim 14 ani neimpliniti , al doilea copil maxim 3 ani neimpliniti.
Nu sunt disponibile paturi suplimentare.
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Camerele Duble cu balcon si vedere la mare au suprafata de 19mp, sunt situata la etajele superioare, au balcon cu vedere la
mare, includ pat dublu (dimensiune 180cm) si o canapea extensibila (170 X 130cm)
Capacitate maxima: 2 adulti si 2 copii (maxim 18ani neimpliniti). Nu sunt disponibile paturi suplimentare.
Nu este permis accesul animalelor de companie.
- Acces la restaurant si terasa (7.30-22.00; trei mese, doua gustari si bauturi alcoolice si non- alcoolice)
In cadrul Restaurantului Cupidon, masa este servită în sistem bufet de trei ori pe zi.
Micul dejun se servește zilnic între orele 07:30 și 10:00, Prânzul între 12:30 și 15:00, iar Cina între 19:00 și 21:00. Se acordă
gustări intre orele 11:30 – 12:30 și 18:00 – 19:00.
Turiștii beneficiază de prânz și cină în ziua cazării și de mic dejun în ziua plecării.
Hotelul își rezervă dreptul de a decide asupra sortimentelor de băuturi și alimente pe care le va oferi turiștilor.
- Lobby bar (09.00-22.00)
Acces la plaja amenajata de 9000 mp, cu două șezlonguri si umbrela pentru fiecare camera
-Parcare proprie gratuită în limita locurilor disponibile
acces la Piscina
-WiFi gratuit
Turistii trebuie să poarte brățara pe care o primesc în momentul cazării pe toată durata sejurului. Brățara se predă la sfârșitul
șederii.
Înlocuirea brățării, fără predarea celei deteriorate, atrage un cost suplimentar în valoare de 500 lei. Nu este permisă
introducerea sau scoarerea din incinta restaurantului și a terasei a mancărurilor, băuturilor sau a veselei. Produsele oferite în
sistemul All Inclusive se vor consuma în restaurantul complexului, pe terasa, in zona piscinei, in lobby în perioada șederii. Este
interzisă înstrăinarea produselor catre alte persoane care nu beneficiază de pachet.
Nerespectarea acestor reguli duce la anularea serviciilor All Inclusive.
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Techirghiol
Vila Stella Maris 3*
Tarife lei/camera/noapte + Mic dejun bufet

Perioada

01/06 - 13/06/2021
14/06 - 30/06/2021
01/07 - 14/07/2021
15/07 - 05/09/2021
06/09 - 15/09/2021
16/09 - 30/09/2021

Camera Dubla
cu MD-bufet
suedez-inclus
in pretul
camerei
170
190
220
250
200
170

Camera Tripla
cu MD-bufet
suedez-inclus
in pretul
camerei
220
250
280
320
250
220

 Camera dubla in regim single inseamna 80% din pret.
 Copiii 0-6 ani au gratuitate în cameră cu părinții
 Pat suplimentar la cerere: copil 7-12 ani – 55 lei/noapte (cu mic dejun inclus)

Situată în Techirghiol, la 2,4 km de plaja Eforie Nord, Stella Maris are un lounge comun, grădină cu facilități de
grătar și parcare privată gratuită. Proprietatea oferă camere de familie și o terasă la soare. Oaspeții au la
dispoziție o recepție cu program nonstop, serviciu de transfer, bucătărie comună și WiFi gratuit în întreaga
proprietate.
Camerele pensiunii includ baie privată.
Stella Maris oferă mic dejun tip bufet în fiecare dimineață.
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Vama Veche
Hotel Jacuzzi 3*
TARIFE 2021 ( exprimate in RON)
Tarifele la care se va face decontarea intre parti privind serviciile de cazare si/sau masa (preturile sunt in
RON / camera si includ TVA ) sunt :
Camera dubla, pat matrimonial, balcom etaj 1 sau 2 sau terasa la parter in functie de disponibilitate, baie proprie
cu cabina dus, uscator par, tvLED-cablu, minifrigider, dotata cu unitati de Aer Cond., wi-fi, etc

Cazare/ zi/
camera dubla
standard(Ron
)

Perioada

01 Aprilie- 25 Aprilie
26 Aprilie - 6 Mai
7 Mai - 23 Mai
24 Mai - 03 Iunie
04 Iunie -17 iunie
18 Iunie-24 Iunie
25 Iunie -29 Iulie
30 Iulie – 12 Septembrie
13 Septembrie – 03
Octombrie

Tarif *
200
550
240
400
250
450
360
420
250

* Rezervari minim acceptate = 5 nopti.
* Micul dejun este optional - 30 lei/pers.
* Ziua de cazare incepe la ora 16:00 si se termina in urmatoarea zi
la ora 12:00.
* Pentru rezervari se plateste un avans de 30 % din valoarea totala
a rezervarii.
* Cazarea se achita anticipat , pentru toata perioada sejurului.
* Facilitati pentru copii :
1. copii cu varsta cuprinsa intre 0-7 ani:
-fara pat suplimentar – gratuit pentru primul copil;pentru al doilea
copil 30% / pret/persoana/noapte;
- cu pat suplimentar – 50 % /pret/persoana/noapte.
2. copii cu varsta cuprinsa intre 7-14 ani:
- fara pat suplimentar – 30 % /pret/persoana/noapte;
- cu pat suplimentar – 50 % /pret/persoana/noapte.
3. copii cu varsta peste 14 ani si adulti :
-fara pat suplimentar – 50 % /pret/persoana/noapte;
- cu pat suplimentar – 70 % /pret/persoana/noapte.

Hotelul isi rezerva dreptul de a modifica preturile cu o notificare prealabila in perioada
festivalurilor, concertelor si sarbatorilor legale.
Pentru turisti individuali :
- plata prin ordin de plata, la 5 zile de la data emiterii facturii, dar nu mai putin de 30 zile pana la
intrarea turistilor la cazare.
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VENUS
Academy Hotel 3*
CAMERA DUBLA
Lei/cameră/noapte MATRIMONIALA
TWIN
30.04 - 27.05
28.05 - 17.06
18.06 - 01.07
02.07 - 22.07
23.07 - 29.07
30.07 - 26.08
27.08 - 09.09
10.09 - 31.10

160
212
252
293
399
413
332
199

CAMERA
DUBLA CU
PAT
SUPLIMENTAR
223
297
354
410
559
578
466
279

CAMERA
DUBLA DE
LUX

APARTAMENT

254
341
404
469
639
660
532
319

305
409
484
561
767
792
638
384

Micul dejun in valoare de 25 lei/pers./zi nu este inclus in tarif, se solicita la cazare.
LEGENDA :
 Tarifele pentru camera dubla includ servicii pentru 2 persoane adulte.
 Tarifele pentru camera dubla cu pat suplimentar includ servicii de cazare pentru 2 persoane si
1 copil cu varsta de pana la 14 ani neimpliniti.
 Tarifele pentru apartament includ servicii de cazare pentru 2 persoane adulte si 2 copii cu
varsta de pana la 14 ani neimpliniti, sau 3 adulti.
 Copiii cu varsta de pana la 5 ani neimpliniti beneficiaza de gratuitate.
 Pentru copiii cu varsta intre 5 – 14 ani neimpliniti se achita 40 lei/ noapte, fara pat
suplimentar.
 Costul unui pat suplimentar este de 50% din valoarea unui loc de cazare.
CHECK IN - ORA 18.00

CHECK OUT - ORA 12.00

ACADEMY Hotel***, situat in statiunea Venus la 50 de metri de plaja, ofera clientilor o ambianta placuta, asigurand
momente speciale si unice in timpul vacantelor estivale. Fiind inconjurata de o superba oaza de verdeata de peste 7.000
mp, avand o zona amenajata cu balansoare, locatia ofera multiple facilitati pentru relaxare si locul ideal pentru o vacanta
minunata.
ACADEMY Hotel*** este o destinatie primitoare, ce pune la dispozitia oaspetilor sai trei apartamente, trei camere de
lux si 119 camere duble matrimoniale sau twin, spatioase si luminoase, dotate modern, un teren de volei/tenis/baschet,
un dojo cu tatami pentru iubitorii de arte martiale, precum si un circuit de forta in aer liber. Copiii sunt asteptati la locul
de joaca din gradina special amenajata.
ACADEMY Hotel*** mai pune la dispozitia oaspetilor sai si o parcare proprie, gratuita, monitorizata video, pentru
circa 90 de autoturisme.
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Venus
Hotel Turquoise 4*
ALL INCLUSIVE – Oferta standard
Perioada

Tip camera

TARIFE

29.05 – 14.06

SINGLE (cu MD inclus)
DUBLA (cu MD inclus)
FAMILY ROOM (cu MD inclus)
APARTAMENT (cu MD inclus)

220
253
550
605

1 PERSOANE
2 PERSOANE
2 PERSOANE
2 PERSOANE

15.06 – 20.06

SINGLE (all inclusiv)
DUBLA (all inclusiv)
FAMILY ROOM(all inclusiv)
APARTAMENT(all inclusiv)

385
528
880
935

1 PERSOANE
2 PERSOANE
2 PERSOANE
2 PERSOANE

SINGLE(all inclusiv)
DUBLA(all inclusiv)
FAMILY ROOM(all inclusiv)
APARTAMENT(all inclusiv)

473
616
1056
1111

1 PERSOANE
2 PERSOANE
2 PERSOANE
2 PERSOANE

01.07 – 14.07

SINGLE(all inclusiv)
DUBLA(all inclusiv)
FAMILY ROOM(all inclusiv)
APARTAMENT(all inclusiv)

572
715
1254
1375

1 PERSOANE
2 PERSOANE
2 PERSOANE
2 PERSOANE

15.07 – 20.08

SINGLE(all inclusiv)
DUBLA(all inclusiv)
FAMILY ROOM(all inclusiv)
APARTAMENT(all inclusiv)

737
880
1584
1705

1 PERSOANE
2 PERSOANE
2 PERSOANE
2 PERSOANE

SINGLE (all inclusiv)
DUBLA (all inclusiv)
FAMILY ROOM (all inclusiv)
APARTAMENT (all inclusiv)

616
770
1342
1397

1 PERSOANE
2 PERSOANE
2 PERSOANE
2 PERSOANE

SINGLE (all inclusiv)
DUBLA (all inclusiv)
FAMILY ROOM (all inclusiv)
APARTAMENT (all inclusiv)

517
550
1144
1199

1 PERSOANE
2 PERSOANE
2 PERSOANE
2 PERSOANE

21.06 – 30.06

21.08 – 31.08

01.09 – 12.09

TARIFE
PENTRU

* In perioadele de extrasezon tarifele sunt calculate cu mic dejun inclus ,dar daca se doreste ,se
poate adauga suplimenul de all inclusive care este de 100 zi/persoana.
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* Camerele single se vor accepta doar cu confirmarea prestatorului , in caz contrar, ele vor fi
facturate la tarif de camera dubla.
* Tariful apartamentului si al family room este calculat pentru maxim doi oaspeti. Pentru persoanele
aditionale se va percepe un tarif suplimentar valoarea meselor.
* Apartamentele si family roomul nu fac parte din alocatia contractata.Rezervarile pentru acestea se pot
efectua doar la cerere, in limita disponibilitatii

* In perioadele de extrasezon mesele se vor servi a la carte sau in sistem de bon valoric.
* Tarifele de mai sus, sunt pentru turismul organizat, cu sejur de minim 5 nopti.
* Tarifele includ T.V.A.
* Tarifele sunt nete (nu includ comisionul agentiei) si includ TVA, acces la piscina, locul de
joaca,pentru copii, piscina pentru copii, sezlong la piscine ,divertisment pentru copii si adulti, rummy,
table, sah, internet WiFi , plaja proprie cu acces gratuit la sezlonguri si umbrele.
Servicii de masa all inclusive (in regim bufet, oferite la restaurant) incluse in tarifele de contract:
- mic dejun intre orele 7:30-10:00;
- pranz intre orele 12:30-14:30;
- gustari (produse patiserie, cafea, ceai) intre orele 16:00-17:00;
- cina intre orele 18.30-20.30
- apa si bauturi racoritoare la dozator pe tot parcursul zilei (7:30-22:00) oferite la restaurant si pe terasa
restaurantului
- vinul casei si bere draft in intervalul 11:00-22:00 oferite la restaurant si pe terasa restaurantului
- lichior, vermut, vodca, coniac oferite la restaurant si pe terasa restaurantului in intervalul mesei de pranz
(12.30-14.30) si cina (18.30-20.30)
- minibar gratuit in camera ( alimentat o data pe zi cu 1 apa plata,1 apa minerala ,
3 bauturi racoritoare)
SERVICII MASA
- mese all inclusive – 130 lei/pers/zi ( md=30 lei , pranz =50 lei, cina = 50 lei)
* Micul dejun și prânzul se servesc începând cu a doua zi de cazare, inclusiv în ziua plecării. * În prima zi se
intră cu cina.
* Toate mesele sunt servite sub forma de bufet (bucătărie românească și internațională diversificată), incluzând
surpriza bucătarului (la cină), bufet de salate, fructe și deserturi.
FACILITATI COPII
- 0 – 2,99 ani beneficiaza de gratuitate la cazare si masa .Hotelul dispune de patuturi pentru copii , repartizarea
acestora se face la receptie in limita disponibilului.
- 3 – 11.99 ani (neîmpliniți) - un copil insoțit de doi adulți achita 50% din valoarea unui loc, daca doresc pat
suplimentar - fără pat suplimentar beneficiaza de gratuitate la cazare și 50% reducere la masă respectiv 65
lei/copil/zi.
- un copil cazat in cameră dublă cu un adult (adultul achita tarif de camera dubla) achita doar mesele in functie
de varsta( exemplu: daca tariful pe noapte pt 2 persoane este de 560 lei acest tarif este compus din: 300 cazare
si 260 mesele , adultul va achita pe noapte 430 lei cazare pe noapte iar copilul va achita mesele in functie de
varsta)
- peste 12 ani - se asigură pat suplimentar obligatoriu achitandu-se 50% din valoarea unui loc, iar mesele se
achita integral ( 130 lei/zi)
 OBLIGATORIU: La persoanele însoțite de copii, voucherele să aibă atașat copie după cerificatul de naștere al
copilului și copie după cartea de identitate a părinților

Inscrieri timpurii:
- o reducere de 10% la achizitionarea unui sejur pentru sezonul estival 2021, indiferent de ce include acesta ,
pentru rezervarea efectuata si achitata integral pana in data de 31.03.2021 inclusiv;
- o reducere de 5% la achizitionarea unui sejur pentru sezonul estival 2021, indiferent de ce include acesta
pentru rezervarea efectuata si achitata integral pana in data de 30.04.2021 inclusiv.
Plata corespunzatoare inscrierilor timpurii este nerambursabila.
Informatii si dotari hotel
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Hotelul dispune de restaurant care serveste preparate din bucataria romaneasca si internationala ,lift,piscina in
aer liber, lobby-bar in receptie , terasa exterioara cu vedere la mare ,loc de joca pentru copii amenajat pe plaja
,gradina amenajata ,parcare privata gratuita in limita locurilor disponibile.
La exterior, restaurantul se continua cu o terasa generoasa care va permite sa va relaxati bucurandu-va
de briza marii. Hotelul dispune de plaja proprie, iar oaspetii sai au acces gratuit la sezlonguri si umbrele.
Dotari camere
Hotelul este renovat complet, tamplarie de aluminium, mocheta, TV (plasma), minibar ,seif, telefon ,uscator de
par,accesul in camera se face pe baza de cartele cu cip ,acces la internet wireless in holul receptiei si camere
gratuit ,ventiloconvector (clima), toate camerele au balcoane inclusiv parterul cu balcon tip terasa.
* Camerele sunt dotate cu racitoare nu cu frigider .
* Este interzis gatitul in camera de hotel si accesul cu primusuri, spirtiere,resouri,aragaz,plite,animale de
companie,saltele gonflabile si alimente.
* Toate camerele duble au in dotare o minicanapea.
Descriere camere
Camera dublă are o suprafață de de 15.50 mp, patul are dimensiunea de 160/200 cm, minicanapeaua din dotare
80 cm lungime.
Apartamentul este compus din cameră de zi, cu canapea neextensibilă cu dimemsiunea de 1m/0,5m și dormitor
cu pat matrimonial. Fiecare cameră dispune de baie proprie și balcon
Incepand cu anul 2021 apartamentele dispun de pat matrimonial in ambele camere.
Toate apartamentele au vedere frontala la mare .
Camera family este compusa din 2 camere duble cu usa comunicanta intre ele. Fiecare cameră dispune de baie
proprie , pat matrimonial și balcon si sunt situate la parter.
Capacitatea maxima in camere
* Camera dubla – 2 adulti si 2 copii 0 – 11,99 ani sau 3 adulti
* Apartament – 2 adulti si 2 copii 0 – 11,99 ani sau 4 adulti
* Family room – 4 adulti si 2 copii 0 – 11,99 ani
Termeni si conditii generale
* Cazare incepe cu ora 18.00 si se incheie la ora 12.00
* Alocarea camerelor se face în funcție de disponibilitatea Resortului din ziua cazării. Din acest motiv nu se
poate garanta o cameră pe un anumit etaj, cu o anumită poziţionare, camere alăturate sau situate într-un anumit
hotel. Solicitările de acest gen sunt considerate preferințe ale turiștilor, pe care Resortul încearcă să le onoreze
în limita disponibilităților
* Este interzis accesul cu animale de companie în incinta Resortului,hotelul are dreptul să refuze cazarea
clienților însoțiți de animale de companie și în cazul în care se constată prezența în hotel a animalelor sau
păsărilor de companie după efectuarea cazării.
* Fumatul este interzis în incinta Resortului, exceptând balcoanele camerelor și spațiile din Resort
amenajate/dotate cu scrumiere. Turiștii care nu respectă această regulă vor suporta rigorile legii nr. 15/2016
(amendă de la 100 lei la 500 lei).
* Este obligatorie purtarea bratarilor primite la check-in pentru a beneficia de serviciile achitate
EVENIMENTE SPECIALE
1. Sală de conferintă (capacitate 200 locuri 360 LOUNGE , 80 locuri Turquoise Junior):
(dotările sălii de conferintă includ: videoproiector, ecran proiectie, sonorizare, flipchart, calculator, aer
conditionat, internet wireless, accesorii birotică, suport tehnic) se percepe 10 lei/persoana daca sunt peste 50
persoane ,iar sub 50 persoane sala de conferinta costa 500 lei/zi la care se adauga tariful de coffe-break.
2. Coffee - break
12 RON/pers. (apă 0.5 l, ceai, cafea)
15 RON/pers. (apă 0.5 l, ceai, cafea, sucuri)
25 RON/pers. (apă 0.5 l, ceai, cafea, sucuri, patiserie)
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Venus
Hotel: Afrodita 4 *
Cazare + mic dejun
Tip camera
Perioada

01.04.2021 – 30.04.2021

single
dublă standard
apartament

01.05.2021 – 31.05.2021

single
dublă standard
apartament

01.06.2021 – 30.06.2021

single
dublă standard
apartament

01.07.2021– 15.07.2021

single
dublă standard
apartament

16.07.2021 – 31.07.2021

single
dublă standard
apartament

01.08.2021 – 20.08.2021

single
dublă standard
apartament

21.08.2021 – 31.08.2021

single
dublă standard
apartament

01.09.2021 – 31.10.2021

single
dublă standard
apartament

TARIF
Lei/cameră/noapte

206
233
562
224
274
672
254
318
745
319
433
856
406
528
1073
490
606
1100
377
449
915
224
274
672

NOTĂ: suplimentele de 5% pentru vedere la grădină și 10% pentru vedere la mare se adaugă la
pretul camerei DUBLE STANDARD.
OFERTA ”ZILE GRATUITE DE VACANTA”
7 nopti = 6 nopti - pentru toate intrările cu iesire la 10.07 si de la 27.08.2021
14 nopti = 12 nopti - pentru toate intrările cu ieires la 10.07 si de la 27.08.2021
21 nopti = 18 nopti - pentru toate intrările cu iesire la 10.07 si de la 27.08.2021
Oferta este valabila doar pentru cazare . Masa se achita pentru intreg sejurul. Oferta nu este valabila pentru ”Inscrieri
Timpurii” si nu se cumuleaza cu alte oferte.
NOTE SUPLIMENTARE
SERVICII GRATUITE:
Acces la piscină si pe plaja hotelului amenajate cu sezlonguri si umbrelute, parcare supravegheată (în limita locurilor disponibile),
internet wireless, seif in camera, depozitare bagaje, apel trezire, apel taxi, servicii de copiere si fax.
OPTIONAL:
Masaj, masă de biliard, excursii la obiective turistice din împrejurimi sau din Bulgaria.
Tarifele pentru grupuri – evenimente sunt aplicabile de la 10 camere, minimum 2 nopti.

FACILITĂȚI
 0 - 2 ani

- beneficiază de gratuitate la cazare și masă
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 2 – 12 ani (neîmpliniți)

- un copil insoțit de doi adulți achita 50% din valoarea unui loc, cu pat suplimentar
- fără pat suplimentar beneficiază de gratuitate la cazare și 50% reducere la masă (
17,5 lei/copil/zi)
- un copil cazat in cameră dublă cu un adult beneficiază de reducere 50% la cazare și
masă, din tariful unui loc
 intre 12 ani- 18 ani (neimpliniti)
- se asigură pat suplimentar achitandu-se 60% din valoarea unui
loc, iar micul dejun se achită integral (35 lei/pers/zi)
OBLIGATORIU:La persoanele însoțite de copii, voucherele să aibă atașat copie după cerificatul de naștere al
copilului și copie după cartea de identitate a părinților.
EVENIMENTE SPECIALE
1. Sală de conferintă (capacitate 180 locuri):
(dotările sălii de conferintă includ: videoproiector, ecran proiectie, sonorizare, flipchart, calculator, aer conditionat, internet wireless,
accesorii birotică, suport tehnic)
2.

Coffee - break
12 RON/pers. (apă, ceai, cafea)
15 RON/pers. (apă, ceai, cafea, sucuri)
20 RON/pers. (apă, ceai, cafea, sucuri, patiserie)

DEPĂSIREA ZILEI HOTELIERE DUPĂ ORA 12:
 2 ore
 4 ore
 8 ore

51
RON
102
RON
1 ZI DE CAZARE



Check- in începând de la 18:00
Check-out până la 12:00

Situat în staţiunea litorală Venus, hotelul Afrodita oferă camere dotate cu aer condiţionat şi un restaurant care
serveşte preparate internaţionale. Hotelul are şi o piscină în aer liber.
Conexiunea WiFi este gratuită în toate unităţile. Toate camerele sunt prevăzute cu TV şi balcon. Băile au duş,
halate de baie şi articole de toaletă gratuite. Unele camere includ şi o cameră de zi.
Hotelul Afrodita oferă acces direct la o plajă privată cu şezlonguri, iar oaspeţii care doresc să facă o baie
răcoritoare pot intra în mare utilizând punctul de acces situat în partea dreaptă, la 50 de metri. Barul proprietăţii
asigură băuturi răcoritoare, iar oaspeţii se pot relaxa şi pe terasa hotelului Afrodita. Copiii au la dispoziţie un loc
de joacă.
Cea mai apropiată staţie de autobuz este la 100 de metri. Mangalia se află la 4 km, iar Constanţa este la 41 km de
hotel.
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Venus
Hotel Ammon 3*
Ținand cont de faptul că regimul pachetelor de cazare ale Hotelului Ammon 3* se va schimba
in ALL INCLUSIVE LIGHT+,
TARIFE RON / NOAPTE / CAMERA DUBLA/ 2 ADULTI

PERIOADE
01.06 – 13.06.2021
14.06 – 27.06.2021
28.06 – 15.07.2021
16.07 – 31.07.2021
01.08 – 12.08.2021
13.08 – 23.08.2021
24.08 – 31.08.2021
01.09 – 08.09.2021
09.09 – 16.09.2021

PACHET ALL INCLUSIVE LIGHT +
*tarif pentru sejur de minim 2 nopti in extrasezon
*tarif pentru sejur de minim 3 nopti in sezon
430
470
520
570
670
670
590
470
430

*Prin perioada extrasezon 2021 se intelege: 01.06-30.06.2021 si 01.09-16.09.2021
*Prin perioada sezon 2021 se intelege: 01.07-31.08.2021
Legenda:








Camera dubla este matrimoniala sau twin.
Pentru Camera single se achita 70% din contravaloarea unei camere duble.
Toate spatiile de cazare au aceleasi facilitati
Tarifele de cazare sunt pentru 2 adulți, sunt exprimate in lei si contin TVA 5%.
Taxa de statiune, introdusa din anul 2021 de Consiliul Municipal Mangalia(Hotararea nr.
283/23.12.2020), nu este inclusa in tarif, este de 5 lei/persoana/zi si se plateste la sosire.
Într-o cameră dublă se poate adauga maxim un pat suplimentar sau un patuț pentru bebelusi (in
limita unitatilor disponibile).
Serviciile All inclusive Light + încep in ziua cazarii, cu masa de pranz, după primirea brățării
de

acces.


Check-in-ul se realizeaza la orele 16:00 si check-out-ul la orele 11:00.

După această oră nu va mai fi permis accesul la serviciile All inclusive Light + ale
hotelului.
2. CONDITII DE VALORIFICARE/ANULARE
o
o
o

Pentru extrasezon, tarifele se aplica pentru minim 2 nopti.
Pentru sezon, tarifele se aplica pentru minim 3 nopti.
Tariful pentru o cameră rezervată în regim de cameră single va reprezenta 70% din tariful
unei

o camere duble.
o

Tariful suplimentar de masă pentru oaspeții adiționali este:
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0 lei/zi pentru un copil de 0 - 2,99 ani; la cerere, se poate oferi pătuț tip țarc pentru
bebelusi, în

o limita disponibilității;



o

60 lei/zi pentru un copil de 3 - 6.99 ani
80 lei/zi pentru un copil de 7 - 11.99 ani;
100 lei/zi pentru un copil peste 12 ani;

Tariful suplimentar pentru cazare: oferim la cerere în limita disponibilității, pat
suplimentar

o contra cost, la tariful de 50 de lei/noapte.
o
o

Pentru orice perioada, anularile sau orice alte modificari se vor face cu un preaviz de cel
putin
15 zile inainte.

3. FACILITATI COPII SI ADULTI:
Pachete de cazare disponibile:
 All inclusive Light+, la preturile din tabelul din prima pagina a acestei anexe.

Servicii All inclusive Light+ :
Servicii de masă (bufet suedez):





micul dejun se servește zilnic între orele 07.00-09:30
prânzul se servește zilnic între orele 12:30 -15:00;
gustarile se servesc zilnic între orele 10:30 – 11:30; 16:00 – 17:00
cina se servește zilnic între orele 18:00-21:00

Servicii de băuturi (bauturile incluse in pachet nu sunt imbuteliate)::



apa plată, apa minerală, cafeaua și băuturile răcoritoare se pot servi la barul restaurantului, între
orele 07:00-22:00 și pe terasa de la piscină între orele 10:00-18:00.
berea draft poate fi servita la barul restaurantului între orele 11:00-22:00 și pe terasa de la piscină

între orele 11:00-17:00.


whisky, vodcă, vermut, vin (rosu, alb, rose) se vor servi la barul restaurantului, în timpul mesei de
prânz (12:30 – 15.00) și cină (18:00 – 21:00).

Bauturile spirtoase (whisky, vodcă, vermut) se ofera in limita a 50-150
ml/persoana/masa. Vinul se ofera in limita a 350 ml/persoana/masa.













Parcare în limita locurilor disponibile
Scaune pentru copii, la restaurant
Pool Bar all inclusive (apă plată, apă minerală, cafea, băuturi răcoritoare, bere draft).
Receptie 24H
Acces Internet WIFI in camera/spatii comune
Acces la piscina
Umbrele și sezlonguri la piscina, în limita locurilor disponibile (ocuparea sezlongurilor se
face în ordinea sosirii la piscină)
Prosoape pentru piscina
Loc de joacă pentru copii
Programe artistice pentru copii si adulți
Muzică live;

Servicii neincluse (contra cost):
1. Restaurant à la carte (Meniu mancare + bauturi)
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2. Pizzerie à la carte
3. Pachet bauturi de la Barul de la receptie

Regimul de masa achizitionat anterior si platit se poate schimba in All inclusive light+, in
timpul sejurului, cu plata suplimentului de masă si/sau băuturi, calculat si achitat la
receptie.


Conditii copii:
Pentru copiii cu varstele cuprinse intre 0 - 2,99 ani se ofera gratuitate la pachetul de cazare +





Pentru copiii cu varstele cuprinse intre 3 - 6.99 ani se achita 60 lei/zi.
Pentru copiii cu varstele cuprinse intre 7 - 11.99 ani se achita 80 lei/zi
Pentru copiii cu varstele peste 12 ani se achita 100 lei/zi

masa; la cerere, se poate oferi pătuț tip țarc pentru bebelusi, în limita disponibilității;

3.1. Conditii adulti:
 Al treilea adult (peste 12 ani) in camera dubla va achita un pat suplimentar in valoare de 50
ron/noapte + 100 lei/zi pentru masa.
3.2. Capacitate camera dubla:
 Într-o cameră dublă se poate adauga maxim un pat suplimentar sau un patuț pentru bebelusi (in
limita unitatilor disponibile).
 2 adulti + 1 copil / 3 adulti
 2 adulti + 2 copii (cu varstele cuprinse intre 0-6.99 ani)
 2 adulti + 1 copil (cu varsta cuprinsa intre 0-6.99 ani) + 1 copil (cu varsta cuprinsa intre 711.99 ani)
Patul suplimentar (50 lei/noapte) devine obligatoriu in urmatoarele cazuri, respectand conditiile
de capacitate camera dubla, specificate anterior:




2 adulti + 2 copii
2 adulti + 1 copil > 7 ani
3 adulti

3.3. Pachete de cazare disponibile
 All inclusive light+, la preturile din tabelul din prima pagina al acestei anexe.
3.4. MENTIUNI:
 Fumatul este strict interzis in camera si in spatiile inchise!
 Nu este permis accesul cu animale de companie
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4. OFERTE SPECIALE:
“Early Booking All inclusive Light+ 2021”
Reducerile “Early Booking” se vor aplica in limita locurilor disponibile si in urmatoarele conditii:

Oferta „Early Booking” se desfașoară în perioada 01.04.2021 – 03.05.2021, după cum urmeaza:


până la data de 15.04.2021 pentru a beneficia de reducerea de 8% pentru extrasezon, respectiv



până la data de 03.05.2021 pentru a beneficia de reducerea de 6% pentru extrasezon, respectiv

5% pentru sezon ;
3% pentru sezon
Se considera extrasezon perioada 01.06.2021 – 30.06.2021 si 01.09.2021 – 16.09.2021. Se
considera perioada de sezon 01.07.2021 – 31.08.2021.
Oferta “Early Booking” este valabila pentru un sejur de minim 3 nopti si nu se aplica camerelor in regim
single.

ATENTIE: reducerea aferenta programului “Early Booking” se va aplica si suplimentelor (pat
suplimentar si pachet masa copii/adult suplimentar), conform tarifelor din tabel.
Oferta este valabila pentru un sejur de minim 3 nopti.
Plata integrala pentru oferta “Early Booking” se efectueaza in termen de 3 zile de la data emiterii
facturii proforme de catre Prestator (Hotel) si este nerambursabilă. Rezervarea va fi luată in
considerare in momentul platii.
Rezervarile Early Booking trebuie achitate integral, in maximum 5 zile de la finalizarea ofertei
EB.
Anularea rezervarilor efectuate cu “Oferte speciale” (inclusiv “Early Booking”) se penalizeaza cu
100% din contravaloarea rezervarii.
Ofertele nu se cumuleaza intre ele

Hotel Ammon 3* este situat in partea sudica a litoralului romanesc, in statiunea Venus, Mangalia, la aproximativ 200
m de plaja.
Hotelul dispune de 120 de unitati de cazare (+alte 64 camere in curs de finalizare), piscina in aer liber si bar, gradina
generoasa, restaurant cu terasa si bar, sala de conferinte, teren de baschet si loc de joaca pentru copii.
In timpul sezonului estival sunt organizate evenimente pentru copii si in fiecare seara oferim spectacol muzical, la
restaurant.
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Venus
Hotel: Corina 3*
Cazare (fără masa)
camera dubla cu balcon
PERIOADA
01.06 - 14.06.2021
15.06 – 28.06.2021
29.06 – 12.07.2021
13.07 - 23.08.2021
24.08 - 06.09.2021
07.09 - 15.09.2021

176
231
253
341
253
176

camera dubla cu balcon mic
(frantuzesc)
165
220
242
330
242
165

* toate tarifele sunt exprimate in lei si reprezinta costul unei camere dubla / noapte .
* tariful pentru o camera in regim single va fi 80% din tariful unei camere duble .
Servicii masa:
Serviciile de masa sunt optionale si se pot oferi pe baza de bonuri valorice la restaurant La Foisoare
Servicii cazare:
- Tariful unei camere in regim single este de 80% din tariful unei camere duble, si se vinde numai cu acordul hotelului.
- Intr-o camera se poate introduce un singur pat suplimentar .
- Intr-o camera dubla se pot caza maxim 3 adulti, cel de-al treilea va achita
90 % din tariful unui loc de cazare, cu pat suplimentar.
Facilitati copii (in camera cu 2 adulti):
- Copiii (maxim 2) cu varsta cuprinsa intre 0-10 ani (neimpliniti) beneficiaza de gratuitate la cazare daca nu se acorda pat
suplimentar, cu pat suplimentar achita 70 % din tariful unui loc cazare adult.
- Copiii (maxim 1) cu varsta cuprinsa intre 10-18 ani achita 70 % din tariful unui loc cazare adult cu pat suplimentar
asigurat
Facilitati cu regim special (copii in camera cu 1 adult):
- 1 adult cu 1 copil 0-10 ani neimpliniti: tarif de camera in regim single,
- 1 adult cu 1 copil peste 10 ani: tarif de camera in regim dubla,
- 1 adult cu 2 copii (0-18 ani) fara pat suplimentar: tarif de camera in regim dubla,
- 1 adult cu 2 copii (0-18 ani) cu pat suplimentar: tarif de camera in regim dubla + 70 % din tariful unui loc cazare adult.

Hotel Corina 3 stele din Venus este amplasat intr-o zona linistita a statiunii, la aproximativ 600 de metri de plajele
Melodia si Palace. Cu amenajari si dotari de 3 stele, Hotel Corina Venus dispune de camere duble twin si camere duble
cu pat matrimonial, dispuse pe 3 nivele. Camerele sunt complet renovate si sunt prevazute cu balcon mare sau balcon
mic, de tip frantuzesc. Camerele sunt dotate aer conditionat, cu geam termopan, mobilier nou, TV si cablu, fotolii si
masuta, frigobar, telefon cu linie interna, uscator de par si alte accesorii noi. Hotel Corina Venus este amplasat intr-un
cadru natural deosebit, fiind inconjurat de vegetatie bogata si alei umbroase. In gradina hotelului sunt amenajate foisoare
in care turistii se pot relaxa pe durata intregii zile. Cei mici se pot distra la locul de joaca special amenajat pe spatiul
verde al hotelului. Pentru confortul turistilor, hotelul mai dispune de parcare proprie si camera pentru bagaje.
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Venus
Hotel: Del Mar 3*
EARLY BOOKING PANA LA DATA DE 15.05.2021
PERIOADA
28.05-25.06
26.06-08.07
09.07-28.08
29.08-11.09
12.09-19.09

CAMERA DUBLA STANDARD
Mic dejun
Demipensiune
200
200

Pensiune completa

310
360
360
310

395
445
535
445
395

*Minim 5 nopti.
***Tarifele includ parcare si Wi-Fi in spatiile comune.
****Valoare pat suplimentar: 54 lei/zi/persoana
În perioada de varf inca mentinem pensiunea completa si cu demipensiunea.

Politica EarlyBooking
Tarifele sunt pe noapte, pentru sejururi de minim 5 nopti, si includ cazare pentru 2
persoane in camera dubla si servicii de masa conform tabelului de mai sus.
MD - Mic dejun - bufet suedez - include apa, ceai, cafea, suc.
DP - Demipensiune - Mic dejun si pranz sub forma de bufet suedez, cu bauturi incluse (apa, suc,
vin, cafea) sau variante la alegere (meniu prestabilit) in perioada 01.06-16.07/ 05.09-20.09
(pentru mai putin de 40 de persoane).
PC - Pensiune completa - Mic dejun, pranz si cina sub forma de bufet suedez, cu bauturi incluse
(apa, suc, vin, cafea) sau variante la alegere (meniu prestabilit) in perioada 01.06-16.07/ 05.0920.09 (pentru mai putin de 40 de persoane).
Facilitati copii in camera dubla (se aplica DOAR pentru Early Booking):
- 2 adulti + 1 copil 0-4.99 ani, copilul beneficiaza de gratuitate la cazare si masa.
- 2 adulti + 2 copii 0-4.99 ani, copiii beneficiaza de gratuitate la cazare si masa.
- 2 adulti + 1 copil 5-7.99 ani copilul beneficiaza de gratuitate la cazare si masa
- 2 adulti + 2 copii 5-7.99 ani, primul copil beneficiaza de gratuitate la cazare si masa. Al doilea copil
beneficiaza de gratuitate la cazare si masa si achita valoarea patului suplimentar 54 LEI/zi.
- copiii peste 8 ani sunt tarifati conform tabelului de mai jos
Suplimente camera
Supliment Copil (5-12 ani) MD inclus – 27 lei/pax
Supliment Adult MD Inclus – 54 lei/pax
Suplimente demipensiune (mic dejun si prânz)
Supliment Copil (5-12 ani) – 54 lei/pax
Supliment adult – 109 lei/pax
Suplimente pensiune completa (mic dejun prânz si cina)
Supliment Copil (5-12 ani) – 109 lei/pax
Supliment adult – 174 lei/pax
Costul patului suplimentar este de 54 LEI/ zi. Acesta trebuie confirmat cu hotelul.

PERIOADA
28.05-25.06

CAMERA DUBLA STANDARD
Mic
Demipensiune (mic
dejun
dejun si pranz)
230

360

Pensiune
completa
460
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26.06-08.07
09.07-28.08
29.08-11.09
12.09-19.09

230

420

-

520
625

420
360

520
460

* Tarifele de mai sus, sunt sejururi de minim 3 nopti.
***Tarifele includ. Mic dejun/ Demipensiune (Mic dejun si pranz) / Pensiune completa (mic dejun,
pranz si cina), parcare gratuita (in limita locurilor disponibile), Wi-Fi gratuit in toate spatiile comune.
****Valoare pat suplimentar: 54 lei/zi/persoana
***** Copiii cu varsta pana in 5 ani beneficiaza de gratuitate la cazare si mese in cazul in care nu
solicita pat suplimentar.
Check- in începând de la 18:00
Suplimente camera
Check-out până la 12:00
Supliment Copil (5-12 ani) MD inclus – 27 lei/pax
Supliment Adult MD Inclus – 54 lei/pax
Suplimente demipensiune (mic dejun si prânz)
Supliment Copil (5-12 ani) – 54 lei/pax
Supliment adult – 109 lei/pax
Suplimente pensiune completa (mic dejun prânz si cina)
Supliment Copil (5-12 ani) – 109 lei/pax
Supliment adult – 174 lei/pax

Situat în Venus, la numai 20 de metri de plajă, chiar pe malul lacului Razelm, Hotel Del Mar oferă camere cu
aer condiţionat, un restaurant şi un bar cu terasă. Dotate cu aer condiţionat, toate camerele Hotel Del Mar au
un balcon şi o baie privată cu duş şi articole de toaletă gratuite.Conexiunea WiFi este gratuită în toate zonele,
iar parcarea privată este disponibilă la un cost suplimentar.
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Venus
Hotel: Favorit 3*1
TARIFE sezon estival 2021
Sejur minim 5 nopți
CAMERĂ DUBLĂ
1 adult
1 adult + 1 copil pana in 0 - 2,99 ani
1 adult + 2 copii 0-2,99 ani
1 adult + 1 copil 3 - 11,99 ani
1 adult + 1 copil 3 -11,99 ani + 1 copil 0-2,99
ani
1 adult + 2 copii 3 - 11,99 ani
1 adult + 1 copil 12 - 17,99 ani
1 adult + 1 copil 12-17,99 ani + 1 copil 0-2,99
ani
1 adult + 1 copil 12-17,99 ani + 1 copil 311,99 ani fara pat suplimentar
1 adult + 1 copil 12-17,99 ani + 1 copil 311,99 ani cu pat suplimentar
1 adult + 2 copii 12-17,99 ani in camera
dubla cu pat suplimentar
2 adulti
2 adulti + 1 copil 0-2,99 ani
2 adulti + 2 copii 0-2,99 ani
2 adulti + 1 copil 3-11,99 ani, fara pat
suplimentar
2 adulti + 2 copii 3-11,99 ani, fara pat
suplimentar
2 adulti + 1 copil 3-11,99 ani cu pat
suplimentar
2 adulti + 2 copii 3-11,99 ani cu pat
suplimentar
2 adulti + 1 copil 0-2,99 ani + 1 copil 3-11,99 ani
fara pat suplimentar
2 adulti + 1 copil 0-2,99 ani + 1 copil 3-11,99
ani cu pat suplimentar
2 adulti + 1 copil 0-2,99 ani + 1 copil 1217,99 ani cu pat suplimentar
2 adulti + 1 copil 3-11,99 ani + 1 copil 1217,99 cu pat suplimentar
2 adulti + 1 copil 12-17,99 ani cu pat
suplimentar
2 adulti + 2 copii 12-17,99 ani cu pat
suplimentar
B&B – cazare cu mic dejun
HBC – cazare cu demipensiune

1

28.0514.06

15.0620.06

21.0630.06

01.0714.07.

15.0725.08

26.0831.08

01.0905.09.

6.0912.09

B&B

B&B

HBC

HBC

HBC

HBC

HBC

B&B

172
172
172
172

183
183
183
183

249
249
249
290

266
266
266
307

349
349
349
390

266
266
266
307

249
249
249
290

183
183
183
183

172
207
240

183
220
253

290
373
373

307
395
395

390
431
431

307
395
395

290
373
373

183
220
253

240

253

373

395

431

395

373

253

240

253

275

290

456

482

525

482

456

290

308
240
240
240

323
253
253
253

497
373
373
373

524
395
395
395

567
431
431
431

524
395
395
395

497
373
373
373

323
253
253
253

240

253

414

436

472

436

414

253

240

253

275

290

456

482

525

482

456

290

275

290

497

524

567

524

497

290

240

253

275

290

456

482

525

482

456

290

308

323

497

524

567

524

497

323

308

323

538

565

608

565

538

323

308

323

497

524

567

524

497

323

375

394

622

652

703

652

622

394

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Este permis accesul animalelor de companie în baza unui tarif de 20 lei/animal/zi.

253

253

x

253
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Sejur 1-4 nopți
CAMERĂ DUBLĂ
1 adult
1 adult + 1 copil pana in 0 - 2,99 ani
1 adult + 2 copii 0-2,99 ani
1 adult + 1 copil 3 - 11,99 ani
1 adult + 1 copil 3 -11,99 ani + 1 copil 0-2,99
ani
1 adult + 2 copii 3 - 11,99 ani
1 adult + 1 copil 12 - 17,99 ani
1 adult + 1 copil 12-17,99 ani + 1 copil 0-2,99
ani
1 adult + 1 copil 12-17,99 ani + 1 copil 311,99 ani fara pat suplimentar
1 adult + 1 copil 12-17,99 ani + 1 copil 311,99 ani cu pat suplimentar
1 adult + 2 copii 12-17,99 ani in camera
dubla cu pat suplimentar
2 adulti
2 adulti + 1 copil 0-2,99 ani
2 adulti + 2 copii 0-2,99 ani
2 adulti + 1 copil 3-11,99 ani, fara pat
suplimentar
2 adulti + 2 copii 3-11,99 ani, fara pat
suplimentar
2 adulti + 1 copil 3-11,99 ani cu pat
suplimentar
2 adulti + 2 copii 3-11,99 ani cu pat
suplimentar
2 adulti + 1 copil 0-2,99 ani + 1 copil 3-11,99
ani fara pat suplimentar
2 adulti + 1 copil 0-2,99 ani + 1 copil 3-11,99
ani cu pat suplimentar
2 adulti + 1 copil 0-2,99 ani + 1 copil 1217,99 ani cu pat suplimentar
2 adulti + 1 copil 3-11,99 ani + 1 copil 1217,99 cu pat suplimentar
2 adulti + 1 copil 12-17,99 ani cu pat
suplimentar
2 adulti + 2 copii 12-17,99 ani cu pat
suplimentar
B&B – cazare cu mic dejun
HBC – cazare cu demipensiune

28.0514.06
B&B

15.0620.06
B&B

21.0630.06
HBC

01.0714.07.
HBC

15.0725.08
HBC

26.0831.08
HBC

01.0905.09.
HBC

6.0912.09
B&B

182
182
182
182

194
194
194
194

264
264
264
305

283
283
283
324

371
371
371
412

283
283
283
324

264
264
264
305

194
194
194
194

182
219
252

194
233
266

305
392
392

324
415
415

412
453
453

324
415
415

305
392
392

194
233
266

252

266

392

415

453

415

392

266

252

266

289

306

478

507

552

507

478

306

322
252
252
252

339
266
266
266

519
392
392
392

548
415
415
415

593
453
453
453

548
415
415
415

519
392
392
392

339
266
266
266

252

266

433

456

494

456

433

266

252

266

289

306

478

507

552

507

478

306

289

306

519

548

593

548

519

306

252

266

289

306

478

507

552

507

478

306

322

339

519

548

593

548

519

339

322

339

560

589

634

589

560

339

322

339

519

548

593

548

519

339

393

413

647

680

734

680

647

413

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

266

x

x

266

x

266

Notă:
Tarifele sunt exprimate în lei și reprezintă servicii cazare cu pachetul de masă specificat/cameră/noapte.

În perioadele 28.05-20.06.2021 și 06.09-12.09.2021 tarifele se referă la pachete de cazare cu mic dejun.
Pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 0-11,99 ani, micul dejun este gratuit în perioadele anterior menționate. În
perioada 21.06-05.09.2021 tarifele includ cazare cu demipensiune cina (mic dejun+cina), acestea fiind
obligatorii.
Solicitările vor fi onorate de către hotel în funcție de disponibilitate cu plata integrală în avans până cel
târziu cu 7 zile calendaristice înainte de data cazării.
Opțional, turiștii pot opta și pentru masa de prânz în sistem fișa cont (comandă à la carte din meniul
restaurantului la tariful 50 lei/adult/prânz).
Pentru copii, acest tip de masă nu este obligatoriu.
Este permis accesul animalelor de companie în baza unui tarif de 20 lei/animal/zi.
Servicii de cazare:
Cazarea se face în camere cu un pat matrimonial sau cu 2 paturi tip twin, dotate cu frigider, TV (cablu 65
programe), balcon și baie cu duș.
Accesul la internet (wireless) este gratuit.
Tipul de cameră alocat (twin sau matrimonială) se stabilește la momentul cazării turistului în funcție de
disponibilitatea hotelului.
Este strict interzis gătitul în cameră și accesul cu orice tip de dispozitive elecrocasnice. Hotelul pune
la dispoziție o kitchenetă comună, la cerere.
Servicii de masă:
Programul de funcționare al restaurantului în regim à la carte este 12:00 - 21:30.

Micul dejun se servesțe zilnic la Restaurantul Melodia (50 m distanța de hotel), sub formă de bufet suedez,
între orele 7.30-10.00. În perioada pandemiei de COVID-19, pentru a limita răspândirea virusului și a
respecta măsurile de prevenție, se pot organiza serii pentru servirea meselor.
Serviciile de masă în regim de demipensiune (cină) sau pensiune completă (prânz+cină) se vor asigura la
tarifele de 45 lei/adult/zi, respectiv 95 lei/adult/zi în regim fișă cont (à la carte din meniul restaurantului).
Serviciile de masă în regim de demipensiune cină se vor servi în sistem bufet suedez pentru minim 40 de
persoane; în caz contrar, cina se va servi în sistem fișă cont (à la carte din meniul restaurantului). Opțional,
turiștii pot opta pentru varianta pensiune completă, prânzul servindu-se în sistem fișă cont; pentru copii,
prânzul este opțional. Băuturile alcoolice nu sunt incluse în tariful pentru demipensiune sau pensiune
completă, respectiv fișă cont și se achită separat de către turist.
Facilități acordate copiilor:
Vârstă copil
0 - 2,99 ani
3 - 11,99 ani
12 – 17,99 ani

CAZARE
gratuit fără pat suplimentar
gratuit fără pat suplimentar

MASĂ
gratuit
50% din contravaloarea meselor

achită obligatoriu pat suplimentar (40% din valoarea
unui loc în camera dublă)

100% contravaloarea meselor

Notă:
Mențiunile de mai sus fac referire la cazarea a 2 adulți însoțiți de 1 copil.
În cazul celui de-al doilea copil cazat într-o cameră cu 2 adulți, acesta are obligativitate la pat suplimentar
(40% din valoarea unui loc în cameră), cu exceptia perioadelor 28.05.-20.06.2021 si 06.09.-12.09.2021 și
plătește masă în baza categoriei de vârstă conform mențiunilor din tabelul de facilități.
In perioada 28.05-20.06 si 06.09-12.09 micul dejun este gratuit pentru copii cu varsta pana in 12 ani.
În perioadele 28.05.-20.06.2021 si 06.09.-12.09.2021 patul suplimentar este optional pentru 2 adulți și
2 copii cu vârstele până la 11,99 ani. Valoarea patului suplimentar este 40% din valoarea unui loc în
camera dublă.
o În cazul în care într-o cameră dublă cu doi adulți se cazează 2 copii cu vârstele peste 12 ani, se achită 80% din
o valoarea unui loc de cazare adult, mesele achitându-se integral.
o În camere se pot caza maxim 2 adulți cu 2 copii .
o Structura camerelor permite adăugarea a maxim un pat suplimentar.
Servicii gratuite:
 acces la internet (wireless)
 parcare în limita locurilor disponibile (60 locuri)
 loc de joacă pentru copii
o

„

 primire și expediere corespondență
 informații turistice
 rezervări
Servicii cu plată:
 acces piscine și Clubul Copiilor – Hotel Melodia; Tarif – 20 lei/adult/zi și 10 lei/copil/zi, gratuit pentru copiii
cu vârste până la 2,99 ani. Accesul la Clubul Copiilor și locurile de joacă se pot face în funcție de cadrul legal
in vigoare de pe perioada sejurului.
 acces plajă privată – 200 m distanță de hotel (șezlong, umbrelă, masuță) – locurile se rezervă exclusiv pe
plajă la prețul afișat, în limita locurilor disponibile.

Hotelul Favorit este situat la 150 de metri de plaja cu nisip din Venus şi oferă camere cu baie privată şi balcon.
Hotelul asigură un loc de joacă pentru copii, iar conexiunea Wi-Fi este gratuită în zonele publice.
Puteţi lua micul dejun în restaurantul unui hotel de 4 stele vecin. Proprietatea oferă parcare privată gratuită.
Hotelul Favorit se află la 20 de metri de o staţie de autobuz local. Gara din Mangalia este la 4 km, în timp ce
Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu se află la 70 km de proprietate.

„
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Venus
Hotel: Inter 5*
TARIFE 2021
Pensiune completa – tarife lei

TIP CAMERA
28.05-20.06
SI
13.09-30.09
780
530
1470
1017
745
495

21.06-01.07

02.07-15.07

16.07-22.08

23.08-12.09

Camera DUBLA 5*
905
980
1100
990
Camera SINGLE 5*
655
730
850
740
Family Room
1710
1860
2070
1882
Junior Suite
1281
1446
1670
1470
Camera DUBLA 4*
865
932
1040
940
Camera SINGLE 4*
615
682
790
690
IMPORTANT!!
Conform HCL Mangalia nr. 283 / 23.12.2020 suplimentar fata de tarifele afisate mai sus, oaspetii vor achita la
receptia hotelului taxa de statiune in valoare de 5 lei/persoana adulta/zi.



FACILITATI: tarifele sunt pe camera/zi si includ cazare, pensiune completa (mic dejun,pranz, cina), minibar
gratuit cu un refill/zi (apa plata, apa minerala, suc), acces la piscina exterioara cu apa de mare, plaja privata cu
sezlonguri, prosoape si umbrele gratuite (in limita locurilor disponibile), parcare gratuita in limita locurilor
disponibile, acces sauna si sala fitness, loc de joaca pentru copii interior si exterior pe plaja hotelului, programe
speciale pentru copii cu animatori, in fiecare zi.
 In ziua check-in-ului este inclusa in tarif cina (bufet suedez) si in ziua check-out-ului se include micul dejun (bufet
suedez) si pranzul (bufet suedez). Pe perioada pranzului si cinei sunt incluse: apa, bauturi racoritoare , bere si vin.
 Tarifele de mai sus includ serviciile mentionate in limita a 2 persoane adulte in cameradubla/junior suite, 4
persoane adulte in family room si pentru 1 persoana adulta in camera single;
 Contravaloarea unui mic dejun = 45 Ron/persoana.
 Valoarea patului suplimentar = 75 Ron /zi;
 Copiii cu varsta intre 0-5 ani (inclusiv) beneficiaza de gratuitate la cazare (daca folosesc paturile existente) si
masa.
 Copiii cu varsta intre 6-10 ani (inclusiv) care stau in orice tip de camera cu parintii si nu solicita pat suplimentar,
beneficiaza de gratuitate la cazare, dar achita suplimentul de masa PC – 125 lei.
 Copiii cu varsta intre 11-13 ani (inclusiv) care stau in camera DUBLA cu parintii, vor achita pat suplimentar - 75
lei/zi si suplimentul de masa 200 lei/zi.
 Copiii cu varsta incepand de la 14 ani sunt considerati si tarifati ca adulti.
Camera Dubla Standard 5* poate fi cu 1 pat matrimonial sau cu 2 paturi separat (twin).
Are vedere laterala la mare, balcon, aer conditionat , televizor, cablu tv, internet, minibar.
Camera Dubla Standard 4* poate fi cu 1 pat matrimonial sau cu 2 paturi separate. Este dotata cu aer conditionat,
televizor, cablu tv, internet, minibar. Aceste camere sunt fara balcon pe etajele superioare (2,3,4,5) si cu balcon pe etajul
1, vedere la parcare.
Family room este format din doua camere matrimoniale interconectate. Are de vedere laterala la mare, balcon, aer
conditionat, telefon, televizor, cablu tv, internet, minibar.
Junior suite-ul este un apartament format dintr-un living cu fotolii, un dormitor cu pat matrimonial si baie. Are
vedere frontala la mare, balcon, aer conditionat, telefon, televizor, cablu tv, internet, minibar.
Numarul maxim de ocupanti pentru o camera dubla este de doi adulti si doi copii pana la 13 ani, pentru family
room 4 adulti si doi copii pana la 13 ani si pentru junior suite, doi adulti si doi copii pana la 13 ani.
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Venus
Hotel Iulia Resort 3*1
Tarife de cazare aferente sezonului estival 2020 la HOTEL IULIA RESORT ***:
perioada
Camera dubla*** Camera dubla*** Garsoniere corp
corp A cu AC
corp B cu AC
A***
(lei/zi/camera)
(lei/zi/camera)
Lei/garsoniera/zi
17.04-27.05.2021
132
143
185
28.05-17.06.2021
143
154
200
18.06-01.07.2021
176
187
246
02.07-23.07.2021
233
244
326
24.07-29.07.2021
281
292
393
30.07-21.08.2021
323
334
453
22.08-28.08.2021
253
264
354
29.08-04.09.2021
176
187
246
05.09-11.09.2021
165
176
231
Masa este obligatorie (SUPLIMENTAR) in valoare de minim 40 lei/zi/camera(fisa cont), la Terasa
Esplanada, situata vis-a-visde Hotel Iulia Resort*** Venus in perioada 24.07.2021-21.08.2021.
Tarifele includ:
*accesul gratuit la piscina cu apa sarata si incalzita;
*teatrul pentru copii cel putin o data pe saptamana;
*spatiile de joaca pentru copii;
*seif;
*tv cu ecran plat de 82 cm;
*aer conditionat;
*pat dublu matrimonial;
*mini frigider;
*baie proprie;
*balcon generos cu mobilier pentru relaxare;
*internet.
*camera family se aloca separat in contract si se calculeaza pornind de la tariful camerei duble, conform art. 12, in
functie de numarul persoanelor din camera.
HOTEL IULIA RESORT***
Camereleduble sunt dotate cu pat dublu cu saltea matrimoniala, televizor cu ecran plat, seif, AC,
frigider, baie proprie, balcon cu mobilier.
Camerele family sunt dotate cu 1 pat dublu cu saltea matrimoniala, un pat single, televizor cu ecran plat,
AC, frigider, seif, baie proprie, balcon cu mobilier.
GARSONIERELE DIN HOTEL***
Sunt dotate cu aer condiţionat, televizor cu ecran plan, frigider, seif, pat dublu matrimonial, canapea
extensibilă, 1 măsuţă, baie, balcon cu masuţă şi scaune. Posibilitate cazare maxim 2 adulţi si 3 copii.
Spatiul garsonierei este dublu fata de o camera dubla.
Oferta ’’Ínscrieri timpurii 10%’’ este valabila pana la data de 31 martie 2021 numai din cazare.
Facilități copii și adulți
 2 adulti + 1 copil 0-17.99 ani, copilul beneficiaza de cazare gratuita, fara pat suplimentar(fara mic1

Se admit in hotel animale de companie de talie mica, cu o taxa de 25 lei/animal de companie/zi.

1
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dejun/fisa cont). Daca se solicita pat suplimentar se achita un tarif de25% din tariful de cazare a unei
camere(fara mic-dejun/fisa cont) ;
 2 adulti + 2 copii 0-17.99 ani , primul copil beneficiaza de gratuitate la cazare, fara pat
suplimentar(fara mic-dejun/fisa cont), al 2-lea copil achita 25% din tariful de cazare a uneicamere si
se aloca pat suplimentar(fara mic- dejun/fisa cont) ;
 al 3-lea adult achita 40% din tariful de cazare a unei camere si beneficiaza de pat
suplimentar(fara mic dejun/fisa cont) ;
 Capacitate maxima camera dubla: 2 adulti si 2 copii 0-17.99 ani sau 3 adulti ;
 Pentru camere din corpul B se achita un tarif suplimentar la cazare de 10 lei/camera/noapte;
 Pentru garsonierele din corpul A se achita un tarif suplimentar de 40%/camera/noapteaplicat la
tariful de cazare;
 Ziua hoteliera incepe la ora 16.00 (ora de la care camera poate fi ocupata/ check-in). Ziuahoteliera se
termina la ora 11.00 (ora la care trebuie eliberata camera/check-out).
 Nu este permis accesul in restaurant/terasa cu alimente si bauturi din exterior ;
 Cazarea se va face in baza prezentarii voucher-ului a actului de identitate (inclusiv pentrucopii) si a
completarii fisei de turist la receptie ;
 Alocarea camerelor se va face in functie de disponibilitatea hotelului din ziua check-in-ului. Din acest
motiv nu putem garanta cazarea pe un anumit etaj, camere alaturate sau situareaintr-un anumit sector.
Solicitarile de acest gen sunt considerate preferinte ale turistilor pe care incercam sa le satisfacem in
limita disponibilitatilor, FIIND EXCLUSA INSA GARANTAREA ;
 Eventualele taxe impuse in conformitate cu hotararea Consiliului Local Mangalia (se achitala
receptie);
 Parcarea este in limita locurilor disponibile, fara rezervare.
Se acceptă maxim 2 adulti cu 3 copii intr-o singura camera family;
Se admit in hotelanimale de companie de talie mica, cu o taxa de 25 lei/animal de companie/zi.;
În cazul in care turiștii nu sosesc la hotel la data mentionata pe voucher, rezervarea se anuleaza, exceptie facand
situatia in care agentia informeaza in scris hotelul in legatura cu acest aspect cu cel putin 48 de ore inainte de
inceperea sejurului;
Pentru oferta Inscrieri Timpurii 10% nu se accepta modificarea numelor persoanelor care se vor prezenta la
cazare.

2
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Venus
Hotel: Melodia 4*
TARIFE sezon estival 2021 la Hotel Melodia ****
Sejur minim 5 nopți
CAMERĂ DUBLĂ

28.0514.06
B&B

1 adult
1 adult + 1 copil pana in 0 - 2,99 ani
1 adult + 2 copii 0-2,99 ani
1 adult + 1 copil 3 - 11,99 ani
1 adult + 1 copil 3 -11,99 ani + 1 copil 0-2,99
ani
1 adult + 2 copii 3 - 11,99 ani
1 adult + 1 copil 12 - 17,99 ani
1 adult + 1 copil 12-17,99 ani + 1 copil 02,99 ani
1 adult + 1 copil 12-17,99 ani + 1 copil 311,99 ani fara pat suplimentar
1 adult + 1 copil 12-17,99 ani + 1 copil 311,99 ani cu pat suplimentar
1 adult + 2 copii 12-17,99 ani in camera
dubla cu pat suplimentar
2 adulti
2 adulti + 1 copil 0-2,99 ani
2 adulti + 2 copii 0-2,99 ani
2 adulti + 1 copil 3-11,99 ani, fara pat
suplimentar
2 adulti + 2 copii 3-11,99 ani, fara pat
suplimentar
2 adulti + 1 copil 3-11,99 ani cu pat
suplimentar
2 adulti + 2 copii 3-11,99 ani cu pat
suplimentar
2 adulti + 1 copil 0-2,99 ani + 1 copil 3-11,99
ani fara pat suplimentar
2 adulti + 1 copil 0-2,99 ani + 1 copil 3-11,99
ani cu pat suplimentar
2 adulti + 1 copil 0-2,99 ani + 1 copil 1217,99 ani cu pat suplimentar
2 adulti + 1 copil 3-11,99 ani + 1 copil 1217,99 cu pat suplimentar
2 adulti + 1 copil 12-17,99 ani cu pat
suplimentar
2 adulti + 2 copii 12-17,99 ani cu pat
suplimentar

15.0620.06

21.0630.06

01.0714.07.

15.0725.08

26.0831.08

01.0905.09.

6.0912.09

B&B

All
inclusive

All
inclusive

All
inclusive

All
inclusive

All
inclusive

B&
B

268
268
268
268

282
282
282
282

422
422
422
527

484
484
484
589

666
666
666
770

528
528
528
633

422
422
422
527

282
282
282
282

268
326
364

282
342
381

527
685
685

589
761
761

770
875
875

633
816
816

527
685
685

282
342
381

364

381

685

761

875

816

685

381

364

381

421

441

843

460
364
364
364

480
381
381
381

364

381

364

381

421

441

843

421

441

947

364

381

421

441

843

460

480

460

x

x

x

x

934

1070

1000

843

441

947
685
685
685

1038
761
761
761

1175
875
875
875

1104
816
816
816

947
685
685
685

480
381
381
381

790

866

979

921

790

381

x

x

x

381

x

x

934

1070

1000

843

441

1038

1175

1104

947

441

x

x

x

934

1070

1000

843

441

947

1038

1175

1104

947

480

480

1052

1143

1279

1209

1052

480

460

480

947

1038

1175

1104

947

480

557

579

1210

1317

1475

1394

1210

579

x

x

381

x

381
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Sejur 1-4 nopți
CAMERĂ DUBLĂ

1 adult
1 adult + 1 copil pana in 0 - 2,99 ani
1 adult + 2 copii 0-2,99 ani
1 adult + 1 copil 3 - 11,99 ani
1 adult + 1 copil 3 -11,99 ani + 1 copil 0-2,99
ani
1 adult + 2 copii 3 - 11,99 ani
1 adult + 1 copil 12 - 17,99 ani
1 adult + 1 copil 12-17,99 ani + 1 copil 02,99
ani
1 adult + 1 copil 12-17,99 ani + 1 copil
3-11,99 ani fara pat suplimentar
1 adult + 1 copil 12-17,99 ani + 1 copil 311,99 ani cu pat suplimentar
1 adult + 2 copii 12-17,99 ani in camera
dubla cu pat suplimentar
2 adulti
2 adulti + 1 copil 0-2,99 ani
2 adulti + 2 copii 0-2,99 ani
2 adulti + 1 copil 3-11,99 ani, fara
pat suplimentar
2 adulti + 2 copii 3-11,99 ani, fara
pat suplimentar
2 adulti + 1 copil 3-11,99 ani cu pat
suplimentar
2 adulti + 2 copii 3-11,99 ani cu pat
suplimentar
2 adulti + 1 copil 0-2,99 ani + 1 copil 311,99 ani fara pat suplimentar
2 adulti + 1 copil 0-2,99 ani + 1 copil 3-11,99
ani cu pat suplimentar
2 adulti + 1 copil 0-2,99 ani + 1 copil
12-17,99 ani cu pat suplimentar
2 adulti + 1 copil 3-11,99 ani + 1 copil 1217,99 cu pat suplimentar
2 adulti + 1 copil 12-17,99 ani cu
pat suplimentar
2 adulti + 2 copii 12-17,99 ani cu
pat suplimentar

28.0514.06

15.0620.06

21.0630.06

01.0714.07.

15.0725.08

26.0831.08

01.0905.09.

6.0912.09

B&
B

B&B

All
inclusive

All
inclusive

All
inclusive

All
inclusive

All
inclusive

B&B

283
283
283
283

296
296
296
296

452
452
452
557

516
516
516
620

712
712
712
816

562
562
562
667

452
452
452
557

296
296
296
296

283
344
383

296
361
399

557
722
722

620
802
802

816
921
921

667
859
859

557
722
722

296
361
399

383

399

722

802

921

859

722

399

383

399

444

463

887

483
383
383
383

502
399
399
399

383

399

383

399

444

463

887

444

463

991

383

399

444

463

887

483

502

483
483
529

x

x

x

x

983

1125

1052

887

463

991
722
722
722

1088
802
802
802

1230
921
921
921

1156
859
859
859

991
722
722
722

502
399
399
399

826

906

1025

964

826

399

x

399

x

x

983

1125

1052

887

463

1088

1230

1156

991

463

x

x

x

983

1125

1052

887

463

991

1088

1230

1156

991

502

502

1096

1192

1334

1261

1096

502

502

991

1088

1230

1156

991

502

550

x

x

x

1146

1249

1400

1322

x

399

x

399

1146

550
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Sejur minim 5 nopți
APARTAMENT

1 adult
1 adult + 1 copil pana in 0 - 2,99 ani
1 adult + 2 copii 0-2,99 ani
1 adult + 1 copil 3 - 11,99 ani
1 adult + 1 copil 3 -11,99 ani + 1 copil 02,99 ani
1 adult + 2 copii 3 - 11,99 ani
1 adult + 1 copil 12 - 17,99 ani
1 adult + 1 copil 12-17,99 ani + 1 copil 02,99 ani
1 adult + 1 copil 12-17,99 ani + 1 copil 311,99 ani fara pat suplimentar
1 adult + 2 copii peste 12 ani in camera
dubla,fara pat suplimentar
1 adult + 2 copii 12-17,99 ani in camera
dubla cu pat suplimentar
2 adulti
2 adulti + 1 copil 0-2,99 ani
2 adulti + 2 copii 0-2,99 ani
2 adulti + 1 copil 3-11,99 ani, fara
pat suplimentar
2 adulti + 2 copii 3-11,99 ani, fara pat
suplimentar
2 adulti + 1 copil 3-11,99 ani cu
pat suplimentar
2 adulti + 2 copii 3-11,99 ani cu pat
suplimentar
2 adulti + 1 copil 0-2,99 ani + 1 copil 3-11,99
ani fara pat suplimentar
2 adulti + 1 copil 0-2,99 ani + 1 copil 311,99 ani cu pat suplimentar
2 adulti + 1 copil 0-2,99 ani + 1 copil 1217,99 ani cu pat suplimentar
2 adulti + 1 copil 3-11,99 ani + 1 copil
12- 17,99 cu pat suplimentar
2 adulti + 1 copil 12-17,99 ani cu
pat suplimentar
2 adulti + 2 copii 12-17,99 ani cu pat
suplimentar
3 adulti
3 adulti + 1 copil 3-11,99 ani cu
pat suplimentar

28.0514.06

15.0620.06

21.0630.06

01.0714.07.

15.0725.08

B&
B

B&B

All
inclusive

All
inclusive

All
inclusive

26.0831.08

01.0905.09.

6.0912.09

All
All
inclusive inclusive

B&B

470
470
470
470

494
494
494
494

611
611
611
715

724
724
724
828

894
894
894
999

806
806
806
911

611
611
611
715

494
494
494
494

470
470
508

494
494
532

715
820
820

828
933
933

999
1103
1103

911
1015
1015

715
820
820

494
494
532

508

532

820

933

1103

1015

820

532

508

532

924

1037

1208

1120

924

532

547

571

1029

1142

1312

1224

1029

571

633
508
508
508

662
532
532
532

1109
820
820
820

1245
933
933
933

1450
1103
1103
1103

1344
1015
1015
1015

1109
820
820
820

662
532
532
532

508

532

924

1037

1208

1120

924

532

508

532

x

x

x

x

x

532

594

624

1004

1141

1345

1240

1004

624

594

624

1109

1245

1450

1344

1109

624

508

532

x

x

x

x

x

532

594

624

1004

1141

1345

1240

1004

624

633

662

1109

1245

1450

1344

1109

662

633

662

1213

1350

1554

1449

1213

662

633

662

1109

1245

1450

1344

1109

662

758

792

1398

1557

1796

1673

1398

792

677

707

1150

1296

1518

1404

1150

707

677

707

1254

1400

1623

1508

1254

707
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Sejur 1-4 nopți
APARTAMENT

1 adult
1 adult + 1 copil pana in 0 - 2,99 ani
1 adult + 2 copii 0-2,99 ani
1 adult + 1 copil 3 - 11,99 ani
1 adult + 1 copil 3 -11,99 ani + 1 copil 02,99 ani
1 adult + 2 copii 3 - 11,99 ani
1 adult + 1 copil 12 - 17,99 ani
1 adult + 1 copil 12-17,99 ani + 1 copil
02,99 ani
1 adult + 1 copil 12-17,99 ani + 1 copil
311,99 ani fara pat suplimentar
1 adult + 2 copii peste 12 ani in camera
dubla,fara pat suplimentar
1 adult + 2 copii 12-17,99 ani in camera
dubla cu pat suplimentar
2 adulti
2 adulti + 1 copil 0-2,99 ani
2 adulti + 2 copii 0-2,99 ani
2 adulti + 1 copil 3-11,99 ani, fara
pat suplimentar
2 adulti + 2 copii 3-11,99 ani, fara pat
suplimentar
2 adulti + 1 copil 3-11,99 ani cu
pat suplimentar
2 adulti + 2 copii 3-11,99 ani cu pat
suplimentar
2 adulti + 1 copil 0-2,99 ani + 1 copil 311,99 ani fara pat suplimentar
2 adulti + 1 copil 0-2,99 ani + 1 copil
3-11,99 ani cu pat suplimentar
2 adulti + 1 copil 0-2,99 ani + 1 copil 1217,99 ani cu pat suplimentar
2 adulti + 1 copil 3-11,99 ani + 1 copil
12- 17,99 cu pat suplimentar
2 adulti + 1 copil 12-17,99 ani cu
pat suplimentar
2 adulti + 2 copii 12-17,99 ani cu pat
suplimentar
3 adulti
3 adulti + 1 copil 3-11,99 ani cu
pat suplimentar

28.0514.06

15.0620.06

B&
B

B&
B

21.0630.06

01.0714.07.

15.0725.08

26.0831.08

All
inclusive

All
inclusive

All
inclusive

All
inclusive

01.0905.09.
All
inclusive

6.0912.09
B&
B

497
497
497
497

523
523
523
523

664
664
664
769

785
785
785
890

964
964
964
1068

871
871
871
976

664
664
664
769

523
523
523
523

497
497
536

523
523
561

769
873
873

890
994
994

1068
1173
1173

976
1080
1080

769
873
873

523
523
561

536

561

873

994

1173

1080

873

561

536

561

978

1099

1277

1185

978

561

574

600

1082

1203

1382

1289

1082

600

667
536
536
536

696
561
561
561

1174
873
873
873

1319
994
994
994

1532
1173
1173
1173

1421
1080
1080
1080

1174
873
873
873

696
561
561
561

536

561

978

1099

1277

1185

978

561

536

561

x

x

x

x

x

561

628

658

1069

1214

1428

1317

1069

658

628

658

1174

1319

1532

1421

1174

658

536

561

x

x

x

x

x

561

628

658

1069

1214

1428

1317

1069

658

667

696

1174

1319

1532

1421

1174

696

667

696

1278

1423

1637

1526

1278

696

667

696

1174

1319

1532

1421

1174

696

796

832

1474

1643

1892

1763

1474

832

712

745

1219

1376

1608

1488

1219

745

712

745

1323

1481

1713

1593

1323

745
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Notă:
Tarifele sunt exprimate în lei și reprezintă servicii cazare cu pachetul de masă specificat/cameră/noapte.
Tarifele includ cazare cu mic dejun in perioadele 28.05.-20.06.2021 si 06.09.-12.09.2021, iar in perioada
21.06.-05.09.2021 – cazare CU ALL INCLUSIVE conform tabelului de mai sus.
Pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 0-11,99 ani, micul dejun este gratuit în perioadele 28.05.-20.06.2021 si
06.09.-12.09.2021. În perioada 21.06-05.09.2021 tarifele includ cazare All-Inclusive, acestea fiind
obligatorii.
Solicitările vor fi onorate de către hotel în funcție de disponibilitate cu plata integrală în avans până
cel târziu cu 7 zile calendaristice înainte de data cazării.
Toate tarifele includ: acces gratuit la piscină exterioară și plajă privată, sală fitness, cameră de relaxare și
saună.
Vânzarea pachetelor se poate face doar în intervalele tarifare din tabelul de mai sus și nu pot fi vândute
pachete turistice cu pachete de masă diferite pe perioada aceluiași sejur.
Nu este permis accesul animalelor de companie.
Servicii de cazare:
Cazarea se face în camere cu balcon, dotate cu un pat matrimonial sau cu 2 paturi tip twin. Camerele sunt
mochetate, dotate cu yală magnetică, economizor, minibar, seif, TV LCD (cablu 65 programe), telefon,
uscător de păr, instalație de climatizare. Toate camerele au în dotările băilor cabina de duș.
Accesul la internet (wireless) este gratuit.
Tipul de cameră alocat (twin sau matrimonială) se stabiliște la momentul cazării turistului în funcție de
disponibilitatea hotelului.
Este strict interzis gătitul în cameră și accesul cu orice tip de dispozitive elecrocasnice.
Servicii de masă:
Programul de funcționare al restaurantului în regim à la carte este 12:00 - 21:30.
Micul dejun se servesțe zilnic, sub formă de bufet (pentru un minim de 40 de persoane), între orele 07:3010:00. În perioada pandemiei de COVID-19, pentru a limita răspândirea și a respecta măsurile de prevenție,
se pot organiza serii pentru servirea meselor.
Pachetul all inclusive include:
- mic dejun (07:30-10:00), pranz (12:00-14:30) si cina (19:00-21:30) .Toate mesele sunt servite sub forma de bufet suedez
La restaurant sunt servite:
apă, băuturi răcoritoare și cafea ( în timpul programului de masă)
vinul casei, bere draft, băuturi spirtoase (vodka, brandy, rom, vermut și lichior (doar în timpul prânzului și al cinei)
La barul de la piscina SeaHorse sunt servite:
apă, băuturi răcoritoare, cafea, vinul casei și bere draft în intervalul orar 11:00-19:00
gustări (produse patiserie, înghețată, popcorn etc.) în intervalul orar 16.00-17.00

Începând de la ora 20:00 va fi program cu muzică live și se vor desfășura activități la barul de piscină.
Servirea se va face doar à la carte începand cu ora 19:00, pachetul de băuturi continuând în cadrul
restaurantului până la 21:30.
În prima zi se servește cina, iar în ultima zi, mic dejun si prânz.
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In perioadele 28.05.-20.06.2021 si 06.09.-12.09.2021 serviciile de masă în regim de demipensiune (cină)
sau pensiune completă (prânz+cină) se vor asigura la tarifele de 50 lei/adult/zi, respectiv 100 lei/adult/zi în
regim fișă cont (à la carte din meniul restaurantului). Băuturile alcoolice nu sunt incluse în tariful pentru
demipensiune sau pensiune completă, respectiv fișă cont și se achită separat de către turist.
Facilități acordate copiilor:
Vârstă copil

CAZARE

MASĂ

0 - 2,99 ani

gratuit fără pat suplimentar

gratuit

3 - 11,99 ani

gratuit fără pat suplimentar

50% din contravaloarea meselor

12 – 17,99 ani

achită obligatoriu pat suplimentar (40% din valoarea
unui loc în cameră dublă)

100% contravaloarea meselor

Notă:
Mențiunile de mai sus fac referire la cazarea a 2 adulți însoțiți de 1 copil.
Pentru copii, pachetul de all inclusive este obligatoriu în perioada 21.06-05.09.2021, iar în perioadele
28.05.-20.06.2021 si 06.09.-12.09.2021 cina (fișa cont) este opțională.În cazul celui de-al doilea copil cazat
într-o cameră cu 2 adulți, acesta are obligativitate la pat suplimentar (40% din valoarea unui loc în cameră)
cu exceptia perioadelor 28.05.-20.06.2021 si 06.09.-12.09.2021 și plătește masa în baza categoriei de vârstă
conform mențiunilor din tabelul de facilități.
În perioada 28.05-20.06 si 06.09-12.09 micul dejun este gratuit pentru copiii cu vârsta până în 12 ani. În
perioadele 28.05.-20.06.2021 si 06.09.-12.09.2021, patul suplimentar este opțional pentru 2 adulți și 2
copii cu vârstele până la 11,99 ani. Valoarea patului suplimentar este 40% din valoarea unui loc în camera
dublă.
În cazul în care într-o cameră dublă cu doi adulți se cazează 2 copii cu vârstele peste 12 ani, se achită 80%
din valoarea unui loc de cazare adult, mesele achitându-se integral pentru fiecare copil.
În camere se pot caza maxim 2 adulți cu 2 copii.
Structura camerelor permite adăugarea a maxim un pat suplimentar sau un pătuț pentru copil (02,99 ani).
Maximul de ocupare al apartamentelor este de 2 adulți cu 2 copii sau 3 adulți cu 1 copil cu vârsta cuprinsă
între 0 și 11,99 ani.
Servicii gratuite:
o parcare în limita locurilor disponibile (80 locuri)
o acces piscine adulți și copii (jacuzzi, șezlong, umbrelă, măsuță)
o acces plajă privată (150 m distanță de hotel) – șezlong, umbrelă, măsuță – în limita locurilor disponibile
o două locuri de joacă pentru copii
o Clubul copiilor - Accesul la Clubul Copiilor și locurile de joacă se pot face în funcție de cadrul legal de pe
o perioada sejurului.
o zonă relaxare, saună, sală fitness
o primire și expediere corespondență
o informații turistice
o rezervări
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Acceptăm VOUCHERE/CARD DE VACANȚĂ!
Servicii cu plată:
Servicii de masaj cu rezervare la recepția hotelului, în limita locurilor disponibile/zi
Minibar

Situat la 150 de metri de plaja de nisip din Venus, Hotelul Melodia oferă o zonă de piscină cu
şezlonguri, bar şi loc de joacă pentru copii, precum şi saună, sală de fitness şi facilităţi gratuite de
relaxare în cameră. În întregul hotel este disponibil acces gratuit la internet WiFi.
Restaurantul serveşte un mic dejun tip bufet şi preparate din bucătăria internaţională şi oferă
divertisment live în fiecare seară pe terasă. Copiii cu vârsta mai mică de 12 ani beneficiază de o
reducere de 50% pentru mese, dar numai în cadrul regimului de demipensiune sau pensiune
completă. De asemenea, se oferă un mic colţ pentru copii, precum şi servicii de grădiniţă.
Toate camerele sunt decorate elegant şi oferă aer condiţionat cu reglaj individual şi TV cu ecran
plat cu canale prin cablu. De asemenea, toate unităţile de cazare includ minibar şi baie privată cu
duş şi uscător de păr.
Hotelul Melodia este situat chiar lângă o staţie de autobuz local şi la 4 km de Gara Mangalia.
Constanţa este la 40 km, iar Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu este situat la
aproximativ 70 km. La proprietate este disponibilă o parcare privată gratuită.
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Venus
Hotel Palace Beach 4*
Va ofera:
7 nopti all inclusive cu plata a 35% in 7 zile de la rezervare si diferenta cel mai tarziu la data cazarii,
preferabil cu incepere de duminica, astfel
HOTEL PALACE **** - VENUS- cazare All Inclusive
Preturi lei/pers/zi
Perioada

Minim 7 nopti

23.04-20.06.
20.06-11.07.
11.07-25.07
25.07-01.08
01.08-15.08
15.08-22.08
22.08-30.09

2100 lei / 7 nopti / 300 / zi
2310 lei / 7 nopti / 330 / zi
2520 lei / 7 nopti / 360 / zi
2730 lei / 7 nopti / 390 / zi
2940 lei / 7 nopti / 420 / zi
2520 lei / 7 nopti / 360 / zi
2100 lei / 7 nopti / 300 / zi

(4-6) nopti

(1-3)nopti

330
360
390
420
450
390
330

360
390
420
450
480
420
360

Camerele cu vedere la Mare se garanteaza cu o taxa suplimentara de 10%.
Pretul include:
 cazarea in camera dubla / dubla cu pat suplimentar, standard;
 mic dejun, dejun si cina, bufet;
 bauturi alcoolice, intre orele 13-24 si bauturi nonalcoolice, intre orele 7-24,
 acces gratuit la piscina, parcare, internet, sauna, Jacuzzi, fitness, biliard, tenis, - croaziera pe mare circa 3
ore, cu Yachtul Kissing Gate – Poarta Sarutului – numai pentru pachetul de minim 7 nopti.
Pentru cazarea single pretul pe persoana se majoreaza cu 50% si reprezinta astfel 75% din camera
dubla.
Copii cu varsta pana la 4 ani au gratuitate;
Copii intre 4 si 12 ani care locuiesc in aceeasi camera cu parintii, achita 50% din pretul pe persoana, cei cu
varsta intre 12 si 14 ani - 70%, iar cei cu varsta de 14-18 ani achita 80%.
A treia persoana adulta, cazata in camera dubla cu pat suplimentar, achita 100% din pretul pe persoana.
HOTEL PALACE BEACH **** GPS 43.8438, 28.5929
Hotelul este situat pe plaja Statiunii VENUS, pe litoralul romanesc al Marii Negre , ofera o priveliste superba asupra
marii si a parcului propriu si este clasificat la categoria 4*. Camerele sunt dotate cu mobilier nou, cu paturi
matrimoniale sau doua paturi, canapea si fotolii, minibar, cablu TV, internet, telefon, seif, masa si fier de calcat, baie
proprie , balcon, aer conditionat, incalzire centrala.
Hotelul mai cuprinde trei baruri, restaurant, doua piscine exterioare si o piscina interioara incalzita, sase sali de
conferinte cu o capacitate totala de 200 de locuri, teren de tenis cu dimensiune olimpica, doua terenuri de tenis de
antrenament-la perete, teren de basket, parcare si o imensa curte proprie.
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Hotel Mezo-Palace 3*
HOTEL MEZO PALACE **** - VENUS- cazare All Inclusive
Preturi lei/pers/zi
Perioada
23.04-11.07
11.07-25.07
25.07-01.08
01.08-15.08
15.08-22.08
22.08-30.09

Minim 7 nopti
2100 lei / 7 nopti / 300 / zi
2310 lei / 7 nopti / 330 / zi
2520 lei / 7 nopti / 360 / zi
2730 lei / 7 nopti / 390 / zi
2520 lei / 7 nopti / 360 / zi
2100 lei / 7 nopti / 300 / zi

(4-6) nopti

(1-3)nopti

330
360
390
420
390
330

360
390
420
450
420
360

Pretul include:
 cazarea in camera dubla / tripla
 mic dejun, dejun si cina, bufet; acestea se servesc la restaurantul Hotel Palace
 bauturi alcoolice, intre orele 13-24 si bauturi nonalcoolice, intre orele 7-24;
 -acces gratuit la piscina, parcare, internet, sauna, Jacuzzi, fitness, biliard, tenis, ping pong
- croaziera pe mare de circa 3 ore, cu Yachtul Kissing Gate – Poarta Sarutului – numai
pentru pachetul de minim 7 nopti.
 Aici va fi numai cazarea iar restaurantul si celelalte activitati se desfasoara la Hotel Palace 4* aflat
la o distanta de numai 150 m
 Pentru cazarea single pretul pe persoana se majoreaza cu 50% si reprezinta astfel 75%
din camera dubla.
 Copii cu varsta pana la 4 ani au gratuitate;
 Copii intre 4 si 12 ani care locuiesc in aceeasi camera cu parintii, achita 50% din pretul pe
persoana, cei cu varsta intre 12 si 14 ani - 70%, iar cei cu varsta de 14-18 ani achita 80%.
 A treia persoana adulta, cazata in camera dubla cu pat suplimentar, achita 100% din pretul pe
persoana.
HOTEL MEZO-PALACE 3* GPS 43.8440, 28.5884
Hotelul are 2 etaje, este situat pe plaja Statiunii VENUS si pe malul Lacului Mangalia, pe strada
Principesa Elena nr.1 si este clasificat la categoria 3 stele.
Camerele ofera o priveliste superba asupra marii si a lacului, sunt dotate cu mobilier nou, cu paturi
matrimoniale sau doua paturi, fotolii, minibar, cablu TV, internet, telefon, seif, masa si fier de calcat. baie
proprie , balcon, incalzire centrala, aer conditionat,
Hotelul mai cuprinde o baza de tratament balneo si spa, doua piscine cu apa sulfuroasa mezotermala,
parcare, ping pong, biliard.
Pretul pentru o persoana pe zi pentru pachete de 4 proceduri medical spa este de 170 lei/zi, iar
pentru 6 proceduri – 200 lei/zi.
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ADRIANA VILE 3*
HOTEL MEZO PALACE **** - VENUS- cazare All Inclusive
Preturi lei/pers/zi
Perioada
23.04-11.07
11.07-25.07
25.07-01.08
01.08-15.08
15.08-22.08
22.08-30.09

Minim 7 nopti
2100 lei / 7 nopti / 300 / zi
2310 lei / 7 nopti / 330 / zi
2520 lei / 7 nopti / 360 / zi
2730 lei / 7 nopti / 390 / zi
2520 lei / 7 nopti / 360 / zi
2100 lei / 7 nopti / 300 / zi

(4-6) nopti

(1-3)nopti

330
360
390
420
390
330

360
390
420
450
420
360

Aici va fi numai cazarea iar restaurantul si celelalte activitati se desfasoara la Hotel Palace 4* aflat la o
distanta de numai 150 m
ADRIANA VILE *** Sunt clasificate la categoria 3 stele Vile si au capacitate de cazare de 16 locuri,
repartizate in 8 camere cu cate doua locuri. Camerele au paturi matrimoniale sau doua paturi simple,
frigider, cablu TV, telefon, baie proprie, balcon.
Preturile sunt o persoana, pe zi, cazare si servicii All Inclusive
si croaziera pe mare de circa 3 ore cu Yachtul Kissing Gate – Poarta Sarutului – numai pentru pachetul
de minim 7 nopti

Pentru cazarea single pretul pe persoana se majoreaza cu 50% si reprezinta astfel 75%
din camera dubla.
Copii cu varsta pana la 4 ani au gratuitate;
Copii intre 4 si 12 ani care locuiesc in aceeasi camera cu parintii, achita 50% din pretul pe
persoana, cei cu varsta intre 12 si 14 ani - 70%, iar cei cu varsta de 14-18 ani achita 80%.
A treia persoana adulta, cazata in camera dubla cu pat suplimentar, achita 100% din pretul pe
persoana.
Bonusuri comerciale PALACE:
- bauturi nonalcoolice, intre orele 7-24:00: cafea, ceai, apa, bauturi racoritoare;
- bauturi alcoolice, intre orele 13-24:00, respectiv: cognac , whisky, vodca, gin, palinca, lichior,
Cinzano, Campari/Aperol, vinul casei alb sau rosu/roze, bere draft;
- zilnic seri dansante cu muzica live si DJ
- loc gratuit la plaja marii - sezlong sau saltea
- accesul gratuit la piscinele exterioare si cea interioara, parcare, internet, biliard, teren tenis, tenis de masa;
sauna; jacuzzi; fitness
- croaziera pe Marea Neagra cu Yachtul Kissing Gate - Poarta Sarutului (20-80 locuri)
circa 3 ore, numai pentru turistii cazati minim 7 nopti.
- Pentru organizarea de conferinte oferim deasemenea gratuit, sase sali de conferinte
cu o capacitate totala de 400 locuri;
Servicii cu plata:
 Putem asigura deasemenea, pachet zilnic de patru proceduri geriatrice si Medical Spa
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 la pretul de 170 lei / zi sau, sase proceduri zilnice la pretul de 200 lei / zi.











Cele mai populare proceduri geriatrice sau Medical SPA sunt :
masaj ultrasunet cu gerovital;
infiltratii sau injectii intramusculare cu gerovital;
masaj cu crema gerovital;
onctiuni si masaj cu namol terapeutic;
masaj cu dus subacval;
bai cu apa sulfuroasa mezotermala;
bai cu curenti galvanici;
diapuls;
magnetoterapie;
nemectron;

OFERTA SPECIALA:
Pentru turistii cazati minim 10 nopti la oricare din locatiile complexului Palace la cerere,
oferim vacanta combinata incluzand 3-4 zile de cazare
din totalul zilelor rezervate, in Orasul Sulina la Hotel Delta Palace 3*.
Pentru aceasta varianta pretul include:
- Cazarea 6-7 nopti la Hotel Palace / H Mezo - Palace / Vila Adriana,
in camera dubla / dubla cu pat suplimentar;
- micul dejun, dejunul si cina;
- bauturi alcoolice si nonalcoolice;
- piscina, parcare, internet, teren de tenis, tenis de masa; sauna; jacuzzi; fitness;
- croaziera pe Marea Neagra, circa 2 ore si 45 min, cu Yachtul Kissing Gate;
- zilnic seri dansante cu muzica live si DJ;
- transferul pe apa, pe Bratul Sulina al Dunarii, din orasul Tulcea catre orasul Sulina.
- cazare 3-4 nopti la Hotel Delta Palace din Sulina;
- mic dejun, dejun si cina;
- bauturi alcoolice, intre orele 13-16:00; 19-22:00
- bauturi nonalcoolice, intre orele 7-10:00; 13-16:00; 17-22:00
- acces gratuit la internet, biliard, tenis de masa; sauna; fitness.
Pentru organizarea de conferinte oferim gratuit trei sali de conferinte
cu o capacitate totala de 200 locuri;
Pentru rezervare se achita in 5 zile minim 30% din valoarea rezervarii si diferenta cel mai tarziu la
data cazarii.
Rezervarile pentru care nu s-a achitat avansul, nu sunt garantate.
Hotelul poate refuza efectuarea serviciilor neachitate integral.
Hotelul poate refuza efectuarea serviciilor pentru persoanele recalcitrante sau in stare de ebrietate si
poate solicita decazarea lor.
Cazarea se face intre orele 15:00 si 19:00, iar eliberarea camerelor se face pana la ora 11,00.
Depasirea orei de eliberare a camerei se penalizeaza cu 15 % din pretul camerei,
pentru fiecare ora depasita.
Anularea rezervarii se penalizeaza cu valoarea unei nopti de cazare.
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Venus
Hotel Skiathos 3*1
Skiathos Hotel *** Venus , 131 de camere duble si triple.

Tarife / Noapte / Tip camera / Sejur minim 5 nopti
Perioada 2021

Tip
Masa

Camera Dublă
2 persoane

Camera Triplă
3 persoane

28.05– 18.06
19.06 – 01.07
02.07 – 22.07
23.07 – 22.08
23.08 – 03.09
04.09 – 12.09

Mic Dejun
Mic Dejun
Mic Dejun
Mic Dejun
Mic Dejun
Mic Dejun

198
220
308*
418*
308
198

286
308
446*
534*
446
286







Dotari Camere : baie proprie cu dus , aer conditionat , minibar , tv lcd , wi-fi.
Tarifele sunt exprimate în LEI şi includ TVA dar nu includ taxa de stațiune.
Este permis accesul cu animale de companie de talie mica , tarif 35lei/zi .
Servicii gratuite : internet wireless, parcare.
*In intervalul :23.07.2021 - 22.08.2021 se va vinde Obligatoriu cu fisa cont 120 lei/camera/zi,fisa se
va folosi exclusiv pentru servirea cinei.
 Cazarea începe la ora 18:00 şi se termină la ora 12:00 în ziua plecării.
 Politica copii:
 1 copil de la 0-7 ani (neîmpliniți) Gratuitate în cameră cu doi adulți plătitori folosind acelașipat (în
baza certificatului de naștere), pentru al doilea copil se achită 44 lei/zi sau se opteaza pentru tripla.
Copiii pana la 3 ani beneficiaza gratuit de mic dejun daca adultii au optat pentrupachet cu mic dejun.
 Pret Mic Dejun: 35 lei/persoana/zi.
 7-12 ani(neîmpliniți) - 55 lei/zi (nu include mic dejun) dacă nu se solicită pat suplimentar dacăse
doreşte pat suplimentar se va alege varianta de Camera Triplă.
Early Booking – 10% din pachetele afişate pentru rezervarile achitate pȃnă la 01.05.2021
Rezervările efectuate cu Oferta " Early Booking " nu pot fi modificate sau anulate decât cu
pierderea integrală a sumelor achitate în avans.Reducerea de Early Booking se aplica la cazare sau cazare
cu mic dejun nu se va aplica si fisei cont.

Tarife / Noapte / Tip Camera








1

Perioada
2021

Tip
Masa

Camera Dublă
2 persoane

Camera Triplă
3 persoane

28.05 – 18.06
19.06 – 01.07
02.07 – 22.07
23.07 – 22.08
23.08 – 03.09
04.09 – 12.09

Mic Dejun
Mic Dejun
Mic Dejun
Mic Dejun
Mic Dejun
Mic Dejun

220
242
330*
440*
330
220

308
330
468*
556*
468
308

Dotari Camere : baie proprie cu dus , aer conditionat , minibar , tv lcd , wi-fi.
Tarifele sunt exprimate în LEI şi includ TVA dar nu includ taxa de stațiune
Pentru week-end-uri , respectiv Vineri-Sambata se impune „Sedere Minima” 2 nopti .
Este permis accesul cu animale de companie de talie mica , tarif 35lei/zi .
Servicii gratuite : internet wireless, parcare.
*In intervalul : 12.07.2021 - 22.08.2021 se va vinde Obligatoriu cu fisa cont 120 lei/camera/zi,fisa se
va folosi exclusiv pentru servirea cinei.
Cazarea începe la ora 18:00 şi se termină la ora 12:00 în ziua plecării.

Este permis accesul cu animale de companie de talie mica , tarif 35lei/zi
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Politica copii:
1 copil de la 0-7 ani (neîmpliniți) Gratuitate în cameră cu doi adulți plătitori folosind acelașipat (în
baza certificatului de naștere), pentru al doilea copil se achită 44 lei/zi sau se opteaza pentru
tripla.Copiii pana la 3 ani beneficiaza gratuit de mic dejun daca adultii au optat pentrupachet cu mic
dejun.
 Pret Mic Dejun : 35 lei/persoana/zi.
 7-12 ani(neîmpliniți) - 55 lei/zi(nu include mic dejun) dacă nu se solicită pat suplimentar dacăse
doreşte pat suplimentar se va alege varianta de Camera Triplă.
Early Booking – 10% din pachetele afişate pentru rezervarile achitate pȃnă la 01.05.2021
Rezervările efectuate cu Oferta " Early Booking " nu pot fi modificate sau anulate decât cu
pierderea integrală a sumelor achitate în avans. Reducerea de Early Booking se aplica la cazare sau cazare
cu mic dejun nu se va aplica si fisei cont.

Hotel Skiathos 3 stele este situat in centrul statiunii Venus in vecinatatea hotelurilor Dana si Raluca la
aproximativ 250 m fata de plaja. Hotelul a fost renovat in 2019 si oferta turistilor camere dotae corespunzator
clasificarii.
Camerele duble sunt dotate cu pat matrimonial, TV LCD, internet wi-fi, aer conditionat, minibar, baie proprie
cu dus, uscator de par, balcon, mocheta.
Camerele triple au aceleasi dotari ca si camerele duble, dar au in plus 1 pat pentru 1 persoana.
Camerele de la parter nu au balcon.
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Venus
Hotel Sunquest 3*
Tarife INSCRIERI TIMPURII ETAPA 2-a 31 MARTIE 2021
Perioada
28.05-15.06.2021
16.06-30.06.2021
01.07-15.07.2021
16.07-20.08.2021
21.08-31.08.2021
01.09-11.09.2021

Tarif cazare
STANDARD
120
150
240
250
240
130

Cazare
cu mic dejun
70 + 30
87 + 30
130 + 30
173 + 30
130 + 30
76 + 30

Cazare
cu demipensiune
70 + 75
87 + 75
130 + 75
173 + 75
130 + 75
76 + 75

Cazare
cu pensiune completa
70 + 120
87 + 120
130 + 120
173 + 120
130 + 120
76+ 120

Tarifele din tabel sunt pe persoana/noapte, valabile cu conditia ocuparii camerei de catre 2 adulti.
Calcul tarif camera dubla = 2 x tarif/persoana/noapte.
Tariful pentru ocuparea unei camere in regim single (1 adult si max 1 copil sub 10 ani) se calculeaza aplicand
80% la tariful de cazare al unei camere duble.
Calcul tarif camera single = tarif cazare camera dubla x 80%.
Pentru camerele in care sunt cazati 1 adult si 1 copil peste 10 ani se calculeaza tariful pentru camera dubla.
Pentru camerele in care sunt cazati 1 adult si doi sau mai multi copii, cu varsta sub 10 ani, se calculeaza tariful
pentru camera dubla.
ATENTIE! In perioada 12.06 - 11.09.2021 NU se vand camere in regim single!
* Intre camera dubla si camera single nu exista diferente in ceea ce priveste confortul (suprafata/dotari),
singura diferenta intervine doar in tariful aplicat, urmare a faptului ca in camera single va fi cazat un singur
adult si maxim 1 copil cu varsta sub 10 ani.
Toate camerele au aceleasi dimensiuni si dotari, deosebirea consta in faptul ca pot fi dotate cu pat matrimonial cu
dimensiunea 140/200 (caz in care spatiul din camera este putin mai generos) sau cu 2 paturi cu dimensiunea de
90/200, acestea fiind unite. De asemenea, pardoseala poate fi acoperita cu mocheta, parchet sau gresie.
** Toate sejururile se valorifica, cu servicii de masa in varianta minima mic dejun. Tarifele sunt valabile pentru
sejur de minimum 3 nopti.
Tarife masa: Mic Dejun: 30 lei/zi/pers; Pranz: 45 lei/zi/pers; Cina: 45 lei/zi/pers.
Achizitionarea serviciilor de masa pentru copiii cu varsta sub 10 ani este optionala.
Pentru serviciile de masa veti primi la check-in un card special (se va restitui la receptie, la check-out), card pe
care veti avea incarcata suma corespunzatoare rezervarii dvs. Cu aceasta suma veti putea achita nota de plata
la restaurantul Hotelului Sunquest pentru intreaga familie, in oricare din zilele sejurului si la oricare dintre
mese, sistem de servire"a la carte".
Puteti achita direct la restaurant cu numerar sau card bancar dupa epuizarea sumei incarcate pe cardul de
masa.
Cardul de masa NU poate fi folosit la barul de piscina sau pentru produsele din barul de recepție.
Daca doriti sa achizitionati servicii de masa suplimentare pe care sa le achitati cu cardul de vacanta, va rugam
sa va adresati receptiei. Cardurile de vacanta NU pot fi utilizate direct la restaurant.
Turistii vor avea asigurate GRATUIT pentru plaja cate 2 sezlonguri si o umbrela pentru fiecare camera dubla
(indiferent de numarul adultilor sau al copiilor cazati in camera).
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FOARTE IMPORTANT!
Turistii vor primi de la receptie bratari de identificare, accesul la PLAJA si PISCINA Hotelului Sunquest facandu-se cu
conditia purtarii acestora la mana.
In cazul deteriorarii bratarii, aceasta va fi inlocuita doar in schimbul celei deteriorate, iar in cazul pierderii acesteia, turistul
va achita 10 lei pentru inlocuire.
La check-out, bratarile vor fi predate la receptie, odata cu cheia de la camera si a cardurilor primite la cazare.
Dotarile de plaja amintite mai sus le punem la dispozitia turistilor nostri in MOD GRATUIT, in cadrul programului de
fidelizare a turistilor.
Turistii Hotelului Sunquest beneficiaza prin programul de fidelizare de urmatoarele SERVICII GRATUITE:
1. PARCARE
2. ACCESUL LA PISCINA ADULTI, JACUZZI
3. PISCINA PENTRU COPII CU APA INCALZITA
4. WI-FI
5. SEZLONGURI SI UMBRELE PENTRU PLAJA
6. SPECTACOLE PENTRU COPII
Locul de joaca si sala de proiectie filme vor fi inchise pana la o notificare suplimentara a autoritatilor din domeniul
sanatatii.
FOARTE IMPORTANT! Valabilitatea Ofertelor este de maxim 5 zile de la data transmiterii lor pe email.
Va rugam sa respectati NORMELE DE CONDUITA, REGULAMENT LOC JOACA, PISCINA, PLAJA
Serviciile gratuite de care beneficiaza oaspetii hotelului: pentru plaja cate 2 sezlonguri de aluminiu si o umbrela
pliabile/portabile pentru fiecare camera dubla (indiferent de numarul adultilor sau al copiilor cazati in camera), acces la piscina si
jacuzzi, sezlong la piscina (in limita disponibilitatilor), piscina pentru copii, parcare cu acces card (in limita locurilor
disponibile), loc de joaca pentru copii, acces Internet wireless disponibil în întregul Complex Hotelier Sunquest (camere,
receptie, terasa, restaurant, piscina), seif pentru valori in fiecare camera, jocuri de la receptia hotelului (rummy, sah, table), fier de
calcat (intrebati la receptie), pompa pentru umflarea articolelor de plaja gonflabile (intrebati la receptie), comenzi taxi, informatii
turistice, servicii de secretariat, primire si expediere corespondenta.
Facilitati acordate copiilor la serviciile de cazare:
- copiii cu varsta mai mica de 10 ani (10 neimpliniti la data cazarii) au cazare gratuita fara a beneficia de pat suplimentar (nu mai
mult de 2 copii in camera cu 2 adulti);
- copiii cu varsta cuprinsa intre 10-14 ani (14 neimpliniti la data cazarii) beneficiaza de 50% reducere la tariful de cazare si pat
suplimentar (maxim 1 copil in camera cu 2 adulti);
- pentru copiii mai mari de 14 ani se achita tariful unui loc, beneficiind de pat suplimentar (un singur pat suplimentar in camera);
- pentru bebelusi va oferim gratuit tarcuri pentru dormit (in limita disponibilitatii la momentul solicitarii).
- pentru al doilea copil cu varsta peste 10 ani se plateste 20 lei/zi reprezentand servicii de cazare (fara pat suplimentar).

POLITICA DE ANULARE A UNEI REZERVARI
1. Dacă rezervarea este anulată in intervalul mai mare sau egal cu 7 zile calendaristice înainte de data de incepere a sejurului, vor
fi retinute doar comisioanele bancare aferente operatiunilor de incasare si de restituire a sumei corespunzatoare rezervarii.
2. Dacă rezervarea este anulată in intervalul mai mic de 7 zile si 24 ore înainte de check-in, va fi retinut preţul pentru primele două
nopţi din valoarea avansului platit, la care se adauga comisioanele bancare aferente operatiunilor de incasare si de restituire a
sumei corespunzatoare rezervarii.
3. Dacă rezervarea este anulată cu mai putin de 24 ore inainte de check-in sau în caz de neprezentare, va fi retinut preţul total al
rezervarii.
ATENTIE! In cazul in care rezervarea a fost achitata cu vouchere de vacanta, NU se pot restitui nici voucherele de vacanta si nici
contravaloarea rezervarii in bani.
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* Restituirea banilor se face in termen de maxim 20 de zile lucratoare de la momentul solicitarii.
Aceasta politica de anulare se aplica pentru toate rezervarile exceptie facand numai acelea in cazul carora a fost comunicata
explicit si in scris (email sau fax) de catre Hotel o alta politica de cancelare aplicabila.
FOARTE IMPORTANT: Programul „Inscrieri Timpurii” este supus conditiilor speciale de anulare. Astfel, pentru
ANULAREA/RENUNTAREA la pachetele de servicii contractate in acest program dupa ce acestea au fost confirmate si facturate,
penalizarea este de 100% din valoarea pachetului. Rezervarile efectuate prin acest program nu pot suferi modificari ulterioare.
Aceasta politica de anulare se aplica pentru toate rezervarile facute prin programul Inscrieri Timpurii, exceptie facand numai
acelea in cazul carora a fost comunicata explicit in scris (email) de catre Hotel o alta politica de cancelare aplicabila.
POLITICA DE CHECK-IN / CHECK-OUT
In functie de evolutia pandemiei generate de virusul SARS-COV 2 si in vederea limitarii transmiterii bolii, Hotelul Sunquest isi
rezerva dreptul de a modifica datele de deschidere / inchidere ale hotelului, orele de check-in / check-out si de a actualiza
Masurile de siguranta si preventie impotriva COVID-19.
Orele de check-in si check-out (pe care va rugam sa le respectati):
Check-in se poate face incepand cu ora 16:00;
Check-out se va face obligatoriu pana la ora 12:00.
Spatiile de cazare care v-au fost alocate nu pot fi schimbate datorită procedurilor de dezinfectare aplicate.
Procedura de check-in, respectiv completarea si semnarea documentelor se efectueaza folosind pixul personal sau pixurile puse
la dispozitie de hotel pastrand o distanta de min 2 m fata de ceilalti turisti. Pentru diminuarea contactului cu receptionerul am
instalat ecrane de plexiglas. Echipa din receptie este dotata cu echipament de protectie care cuprinde manusi, masca, viziera,
dezinfectant, pungi pentru deseuri si termometru cu infrarosu pentru masurarea temperaturii conform standardelor OMS.
In cazul rezervarilor la tarife STANDARD, va recomandam sa achitati sejurul dvs integral prin transfer online inainte de
sosirea la hotel. Pentru plata restului serviciilor la receptie, va recomandam plata cu cardul. Facturile fiscale va vor fi trimise prin
e-mail.
La check-out, cheia camerei se lasa in containerul special amenajat si marcat in acest sens la receptie.
Va rugam sa respectati marcajele si reconfigurarea mobilierului din zonele publice pentru a facilita pastrarea distantarii sociale.
In cazul in care ajungeti la hotel mai devreme de orele 16:00 si avem camere pregatite pentru a fi cazate, va vom caza mai
devreme.
In cazul in care doriti sa va cazati inainte de orele 16:00, iar disponibilitatea camerelor ne permite acest lucru, se va achita la
receptie o taxa suplimentara ”early check-in” reprezentand jumatate din tariful de cazare al unei camere (fara mic dejun).
In cazul in care doriti sa eliberati camera mai tarziu de orele 12:00, iar disponibilitatea camerelor ne permite acest lucru, se va
achita la receptie o taxa suplimentara ”late check-out” dupa cum urmeaza:
- pentru eliberarea camerelor in intervaul orar 12:00 - 18:00 se va plati taxa ”late check-out” reprezentand jumatate din tariful
de cazare al unei camere (fara mic dejun).
- pentru eliberarea camerelor mai tarziu de orele 18:00 se va plati taxa ”late check-out” reprezentand tariful de cazare al unei
camere (fara mic dejun).

Tariful pentru ocuparea unei camere in regim single (1 adult si max 1 copil sub 10 ani) se calculeaza aplicand 80% la
tariful de cazare al unei camere duble.
Calcul tarif camera single = tarif cazare camera dubla x 80%.
Pentru camerele in care sunt cazati 1 adult si 1 copil peste 10 ani se calculeaza tariful pentru camera dubla.
Pentru camerele in care sunt cazati 1 adult si doi sau mai multi copii, cu varsta sub 10 ani, se calculeaza tariful pentru
camera dubla.
ATENTIE! In perioada 13.06 - 12.09.2020 NU se vand camere in regim single!
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* Intre camera dubla si camera single nu exista diferente in ceea ce priveste confortul (suprafata/dotari), singura diferenta
intervine doar in tariful aplicat, urmare a faptului ca in camera single va fi cazat un singur adult si maxim 1 copil cu
varsta sub 10 ani.
Toate camerele au aceleasi dimensiuni si dotari, deosebirea consta in faptul ca pot fi dotate cu pat matrimonial cu
dimensiunea 140/200 (caz in care spatiul din camera este putin mai generos) sau cu 2 paturi cu dimensiunea de 90/200, acestea
fiind unite. De asemenea, pardoseala poate fi acoperita cu mocheta, parchet sau gresie.
** Toate sejururile se valorifica, cu servicii de masa in varianta minima mic dejun. Tarifele sunt valabile pentru sejur
de minimum 3 nopti
Tarife masa: Mic Dejun: 30 lei/zi/pers; Pranz: 45 lei/zi/pers; Cina: 45 lei/zi/pers.
Serviciile de masa pentru copiii cu varsta sub 10 ani sunt optionale.
Meniu pentru copiii cu varsta de pana la 3 - 4 ani.
Pentru serviciile de masa veti primi card cont camera sau bonuri valorice pe care le puteti folosi pentru intreaga familie, in
oricare din zilele sejurului si la oricare dintre mese, sistem de servire"a la carte", la restaurantul Hotelului
Sunquest. Puteti achita cu numerar sau card dupa epuizarea bonurilor valorice.
Turistii vor avea asigurate GRATUIT pentru plaja cate 2 sezlonguri si o umbrela pentru fiecare camera dubla (indiferent
de numarul adultilor sau al copiilor cazati in camera).
FOARTE IMPORTANT!
Turistii vor primi de la receptie bratari de identificare, accesul la PLAJA si PISCINA Hotelului Sunquest facandu-se cu
conditia purtarii acestora la mana.
In cazul deteriorarii bratarii, aceasta va fi inlocuita doar in schimbul celei deteriorate, iar in cazul pierderii acesteia, turistul
va achita 10 lei pentru inlocuire.
La check-out, bratarile vor fi predate la receptie, odata cu cheia de la camera si cardul pentru bariera.
Dotarile de plaja amintite mai sus le punem la dispozitia turistilor nostri in MOD GRATUIT, in cadrul programului de
fidelizare a turistilor.
Locul de joaca va fi inchis pana la o notificare suplimentara a autoritatilor din domeniul sanatatii.
Spectacolele pentru copii au fost suspendate.
In aceasta vara turistii Hotelului Sunquest beneficiaza prin programul de fidelizare de urmatoarele
SERVICII GRATUITE:
1. PARCARE
2. ACCESUL LA PISCINA ADULTI, JACUZZI
3. PISCINA PENTRU COPII CU APA INCALZITA
4. WI-FI
5. ACCESUL LA LOCUL DE JOACA
6. SEZLONGURI SI UMBRELE PENTRU PLAJA
7. ACCESUL LA SALA DE PROIECTIE DESENE ANIMATE
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Venus
Hotel Thasos 3*1
Thasos Hotel *** Venus , 131 de camere duble si triple.

Tarife / Noapte / Tip camera / Sejur minim 5 nopti
Perioada 2021

Tip
Masa

Camera Dublă
2 persoane

Camera Triplă
3 persoane

28.05 – 18.06.2021
19.06 – 01.07.2021
02.07 – 22.07.2021
23.07 – 22.08.2021
23.08 – 03.09.2021
04.09 – 12.09.2021

Mic Dejun
Mic Dejun
Mic Dejun
Mic Dejun
Mic Dejun
Mic dejun

198
220
308*
418*
308
198

286
308
446*
534*
446
286







Dotari Camere : baie proprie cu dus , aer conditionat , minibar , tv lcd , wi-fi.
Tarifele sunt exprimate în LEI şi includ TVA dar nu includ taxa de stațiune.
Este permis accesul cu animale de companie de talie mica , tarif 35lei/zi .
Servicii gratuite : internet wireless, parcare.
In intervalul : 23.07 – 22.08.2021 se va vinde Obligatoriu cu fisa cont 120 lei/camera/zi, fisase va
folosi exclusiv pentru servirea cinei.
 Cazarea începe la ora 18:00 şi se termină la ora 12:00 în ziua plecării.
 Politica copii:
 1 copil de la 0-7 ani (neîmpliniți) Gratuitate în cameră cu doi adulți plătitori folosind acelașipat (în
baza certificatului de naștere), pentru al doilea copil se achită 44 lei/zi sau se opteaza pentru
tripla.Copiii pana la 3 ani beneficiaza gratuit de mic dejun daca adultii au optat pentrupachet cu mic
dejun.
 Pret Mic Dejun: 35 lei/persoana/zi.
 7-12 ani(neîmpliniți) - 55 lei/zi (nu include mic dejun)dacă nu se solicită pat suplimentar dacăse
doreşte pat suplimentar se va alege varianta de Camera Triplă.
Early Booking – 10% din pachetele afişate pentru rezervarile achitate pȃnă la 01.05.2021
Rezervările efectuate cu Oferta " Early Booking " nu pot fi modificate sau anulate decât cu
pierderea integrală a sumelor achitate în avans.Reducerea de Early Booking se aplica la cazare sau cazare
cu mic dejun nu se va aplica si fisei cont.

Tarife / Noapte / Tip camera
Perioada 2021

Tip
Masa

Camera Dublă
2 persoane

Camera Triplă
3 persoane

28.05 – 18.06.2021
19.06 – 01.07.2021
02.07 – 22.07.2021
23.07 – 22.08.2021
23.08 – 03.09.2021
04.09 – 12.09.2021

Mic Dejun
Mic Dejun
Mic Dejun
Mic Dejun
Mic Dejun
Mic dejun

220
242
330*
440*
330
220

308
330
468*
556*
468
308








1

Dotari Camere : baie proprie cu dus , aer conditionat , minibar , tv lcd , wi-fi.
Tarifele sunt exprimate în LEI şi includ TVA dar nu includ taxa de stațiune
Pentru week-end-uri , respectiv Vineri-Sambata se impune „Sedere Minima” 2 nopti .
Este permis accesul cu animale de companie de talie mica , tarif 35lei/zi .
Servicii gratuite : internet wireless, parcare.
In intervalul : 23.07 – 22.08.2021 se va vinde Obligatoriu cu fisa cont 120 lei/camera/zi, fisase va
folosi exclusiv pentru servirea cinei.

Este permis accesul cu animale de companie de talie mica , tarif 35lei/zi
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Cazarea începe la ora 18:00 şi se termină la ora 12:00 în ziua plecării.
Politica copii:
1 copil de la 0-7 ani (neîmpliniți) Gratuitate în cameră cu doi adulți plătitori folosind acelașipat (în
baza certificatului de naștere), pentru al doilea copil se achită 44 lei/zi sau se opteaza pentru
tripla.Copiii pana la 3 ani beneficiaza gratuit de mic dejun daca adultii au optat pentrupachet cu mic
dejun.
 Pret Mic Dejun: 35 lei/persoana/zi.
 7-12 ani(neîmpliniți) - 55 lei/zi(nu include mic dejun) dacă nu se solicită pat suplimentar dacăse
doreşte pat suplimentar se va alege varianta de Camera Triplă.
Early Booking – 10% din pachetele afişate pentru rezervarile achitate pȃnă la 01.05.2021
Rezervările efectuate cu Oferta " Early Booking " nu pot fi modificate sau anulate decât cu
pierderea integrală a sumelor achitate în avans. Reducerea de Early Booking se aplica la cazare sau cazare
cu mic dejun nu se va aplica si fisei cont.

Hotel Thasos 3 stele Venus este un hotel renovat in anul 2019, care isi intampina oaspetii cu o amenajare moderna, in
culori deschise si odihnitoare. Hotel Thasos este situat la aproximativ 200 metri de plaja, langa hotelurile Mera Resort si
Vulturul. Pentru servirea meselor, turistii au la dispozitie restaurantul hotelului, situat la 15 metri distanta.
Camerele Duble au pat matrimonial, baie proprie, televizor LCD, aer conditionat, minibar, internet wireless. Camerele de
la etaj au balcon.
Camerele Triple au pat matrimonial si unul de o persoana, baie proprie, televizor LCD, aer conditionat, minibar, internet
wireless. Camerele de la etaj au balcon.
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Venus
Hotel Venus (fostul Orlando) 3*
Tarif standard minim 3 nopti / tarife valabile incepand cu 29 aprilie 2021 - lei/dbl/zi

DBL
CITY

CAZ
C+MD*
C+DP*
C+PC*

DBL
SEA

CAZ
C+MD*

C+DP*
C+PC*

29.04-03.05

04.05-18.06

19.06-30.06

01.07-09.07

10.07-23.07

24.07-31.07

01.08-16.08

17.08-23.08

24.08-31.08

01.09-09.09

10.09-23.12

D-J
260
320

V,S
260
320

D-J
160
220
320
420

V,S
160
220
320
420

D-J
185
245
345
445

V,S
185
245
345
445

D-J
240
290
390
490

V,S
270
330
430
530

D-J
280
340
440
540

V,S
310
370
470
570

D-J
340
390
490
590

V,S
370
430
530
630

D-J
440
490
590
690

V,S
470
530
630
730

D-J
340
390
490
590

V,S
370
430
530
630

D-J
280
340
440
540

V,S
310
370
470
570

D-J
270
330
430
530

V,S
270
330
430
530

D-J
185
245
345
445

V,S
185
245
345
445

260
320

260
320

160
220

160
220

185
245

185
245

270
330

300
360

310
370

340
400

360
420

390
450

460
520

490
550

360
420

390
450

310
370

340
400

300
360

300
360

185
245

185
245

320 320
420 420

345 345
445 445

430 460
530 560

470 500
570 600

520 550
620 650

620 650
720 750

520 550
620 650

470 500
570 600

460 460
560 560

345 345
445 445

Oferta Pentru sejururi de minim 6 nopti ce includ zile de weekend, calculul se va face in functie de tariful standard, nu se mai adauga suplimentul de weekend.
Tarifele includ cazare cu mic dejun (30 lei / persoana / zi) / demipensiune ( 80 lei / persoana / zi) / pensiunea completa ( 130 lei / persoana / zi), TVA inclus si sunt valabile pentru un
sejur de minim 3 nopti.
Masa:
 Mic dejun: 30 lei/ persoana / zi
 Demipensiune: 80 lei / persoana / zi ( mic dejun + pranz)
 Pensiune Completa: 130 lei/ persoana / zi ( mic dejun + pranz + cina)
Extrabed:
 Valoarea patului suplimentar este de 100 lei/zi.
 Copiii cu varsta intre 0- 2.99 ani - mic dejun gratuit si cazare gratuit
 Copiii cu varsta intre 3 - 6.99 ani-achita 50% mic dejun si beneficiaza de cazare gratuita, fara pat suplimentar.
 Copiii cu varsta peste 7 ani - achita 100% mese + cazare pat suplimentar
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Venus
Hotel: Mera Resort 4*

Oferta: Cazare All inclusive 2021
TARIFE 2021
PERIOADA

CAMERA
DUBLA
HOTEL
1,2
NOPTI

JUNIOR
SUITE
HOTEL

PESTE 3
NOPTI

1,2
NOPTI

CAMERA
DUBL
A
VILE

PESTE 3
NOPTI

1,2
NOPTI

KING VILE

PESTE 3
NOPTI

1,2
NOPTI

PESTE 3
NOPTI

JUNIOR SUITE
VILE
1,2
NOPTI

PESTE 3
NOPTI

AP.
DUBLU
DORMI
TOR
1,2
NOPTI

PESTE 3
NOPTI

15.06 – 20.06
21.06 – 30.06
01.07 – 14.07
15.07 – 20.08
21.08 - 31.08
01.09 - 15.09

618
728
853
1039
946
647

556
655
768
935
851
583

779
947
1137
1415
1275
816

702
852
1024
1273
1148
735

666
787
923
1122
1022
699

600
707
831
1009
920
628

746
870
1010
1213
1112
782

670
783
909
1091
1001
702

836
1016
1219
1512
1366
876

753
915
1097
1361
1230
789

836
1016
1219
1478
1348
876

753
915
1097
1330
1213
789

16.09 - 15.10

618

556

779

702

666

600

746

670

836

753

836

753

Tarifele prezentate sunt pentru 2 adulți. Tariful pentru o cameră rezervată în regim de cameră single va reprezenta 80% din tariful unei camere duble.
Tariful suplimentar de masă pentru oaspeții adiționali este:
Check- in începând de la 16:00
0 lei/zi pentru un copil de 0 - 2,99 ani; La cerere, se poate oferi pătuț bebe tip țarc, în limita disponibilității;
Check-out până la 12:00
68 lei/zi pentru un copil de 3 - 6.99 ani;
94 lei/zi pentru un copil de 7 - 11.99 ani;
187 lei/zi pentru un copil peste 12 ani;
Tariful suplimentar pentru cazare: oferim la cerere în limita disponibilității, pat suplimentar contra cost, la tariful de 77 de lei/noapte. Într-o cameră dublă se poate adauga maxim un pat
suplimentar sau un patuț pentru bebe. Mera Resort Venus, cu perioada de functionare 15.06.2021-15.10.2021
Oferta „Înscrieri timpurii” se desfașoară în perioada 11.01.2021 – 31.03.2021, după cum urmeaza:
până la data de 31 Ianuarie 2021 pentru a beneficia de reducerea de 16% pentru extrasezon, respectiv 8% pentru sezon ;
până la data de 28 Februarie 2021 pentru a beneficia de reducerea de 12% pentru extrasezon, respectiv 6% pentru sezon ;
până la data de 31 Martie 2021 pentru a beneficia de reducerea de 8% pentru extrasezon, respectiv 4% pentru sezon ;
Se considera extrasezon perioada 15.06.2021 – 30.06.2021 si 01.09.2021 – 15.10.2021. Se va considera perioada de sezon 01.07.2021 – 31.08.2021.
Oferta “Inscrieri Timpurii” este valabila pentru un sejur de minim 5 nopti si nu se aplica pentru camerele in regim single.
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ATENTIE: reducerea aferenta programului “Inscrieri Timpurii” nu se va aplica suplimentelor, aceasta fiind valabila numai pentru valoarea spatiului de cazare calculata
pentru 2 adulti, conform tarifelor din tabel. Oferta este valabila pentru un sejur de minim 5 nopti.
Plata corespunzătoare înscrierilor timpurii se efectueaza in termen de 5 zile de la data finalizarii pragului de Inscrieri Timpurii si este nerambursabilă.
Servicii incluse (all inclusive):
Piscine pentru adulți; Umbrele și sezlonguri la piscine în limita locurilor disponibile (alocarea sezlongurilor se face în ordinea sosirii la piscină); Parcare în limita locurilor disponibile;
Parc de joacă pentru copii, mini Aquapark pentru copii; Piscină pentru copii incalzita; Piscina cu tobogane acvatice – 3 canale, Teatru de vară pentru copii; Club animație copii; Jocuri și
concursuri adulți și copii (piscine, terasă); Animatori; Muzică live; Program artistic; Tenis de masă, Rummy, Table, Sah, Biliard; umbrele și sezlonguri la plajă în limita locurilor
disponibile (alocarea sezlongurilor se face în ordinea sosirii la plajă); prosoape plajă/piscină; Internet WIFI; Pat bebe tip țarc la cerere, în limita disponibilității; Asistență pentru excursii
opționale; Beach Bar All inclusive.
Servicii opționale (contra cost):
SPA (Piscină interioară cu cascada cervicala si inot impotriva curentului, Saună filandeza, Salina, Biosauna, Baie de vapori, Dusuri emotionale, Bazine kneipp,
Cabinet masaj single si in cuplu , Cabinet cosmetic; Fantana de gheata; Hammam);
Bar piscină à la carte;
Minibar in camera
Servicii de masă all inclusive (în regim bufet, oferite la restaurant):
micul dejun se servește zilnic între orele 7.00-09:30
prânzul se servește zilnic între orele 12:30 -14:30;
gustarea se servește zilnic între orele 10:30 – 12:00; 16:00 – 18:30
cina se servește zilnic între orele 19:00-21:00
apă plată, apă minerală, cafea și băuturi răcoritoare oferite la restaurant și pe terasă între orele 7:00-22:00. Bauturile incluse in pachet nu sunt imbuteliate.
vinul casei și bere draft oferite la restaurant și pe terasă între orele 11:00-22:00;
lichior, vermut, vodcă, coniac, oferite la restaurant în timpul mesei de prânz (12:30 – 14.30) și cină (19:00 – 21:00);
IMPORTANT: Serviciile din ziua sosirii încep cu prânzul, moment în care veți primi brățara care vă oferă acces la facilitățile resortului menționate în pachetul all inclusive. Check-outul se realizează cel târziu la ora 12:00 și presupune predarea cardurilor de acces și a brățarilor. După această oră nu va mai fi permis accesul la facilitățile resortului.

